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ROZHODNUTÍ DĚKANA 
 

o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů  
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

pro akademický rok 2021/2022 
 

Č. j.: DFF/26/20  
 
 

I.  Základní ustanovení  
 

1. Na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen FF JU) lze studovat bakalářské 
studijní programy, které umožňují sdružené studium, bakalářské studijní programy bez možnosti sdruženého 
studia a bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů středních škol. 

Sdružené studium je podoba studia, která umožňuje, aby student získal ucelené znalosti a dovednosti ze dvou 
studijních programů. Student se zapisuje do jednoho studijního programu, v němž studuje podle hlavního 
studijního plánu (tzv. studijní plán „maior“). K němu si volí vedlejší – přidružený studijní plán dalšího studijního 
programu (tzv. studijní plán „minor“).  

Bakalářské studijní programy s možností sdruženého studia lze studovat a absolvovat buď samostatně 
(tzv. studijní plán „maximus“), nebo v režimu sdruženého studia, tedy v kombinaci se studijním 
plánem dalšího studijního programu. Uchazeč podává přihlášku na jeden program; v průběhu 1. ročníku 
se rozhodne, zda jej bude studovat samostatně (maximus), nebo jako svůj hlavní studijní program (maior), 
ke kterému si zvolí přidružený studijní plán (minor). 

Bakalářské studijní programy bez možnosti sdruženého studia neumožňují kombinace s jinými programy, 
lze je studovat pouze samostatně. 

Bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů SŠ umožňují výhradně režim sdruženého studia, tedy 
kombinaci „hlavní studijní program (maior) – přidružený studijní plán (minor)“, a to již od začátku 1. ročníku 
studia. Uchazeč o tento typ studia tedy podává přihlášku na kombinaci maior – minor. 
 

2. Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí 
ke studiu v následujících bakalářských studijních programech na FF JU: 

 

 

a) Bakalářské studijní programy s možností sdruženého studia 
 

Následující studijní programy lze studovat buď samostatně (maximus) nebo v režimu sdruženého studia. Uchazeč podává 
přihlášku na jeden program z níže uvedených; v průběhu 1. ročníku si v případě zájmu k tomuto (hlavnímu) programu (maior) 
může přidružit studijní plán dalšího programu (minor) z níže uvedených, a to v libovolné kombinaci. 
 

studijní program kód programu forma studia 
celkový počet 
přijímaných 

Anglický jazyk a literatura B0231A090031 prezenční 150 

Archeologie B0222A120012 prezenční 20 

Archivnictví B0222A120013 prezenční 20 

Bohemistika B0232A090005 prezenční 50 

Dějiny umění B0213A320003 prezenční 50 

Estetika B0213A320007 prezenční 30 

Francouzský jazyk a literatura B0231A090034 prezenční 20 

Historie B0222A120014 prezenční 50 

Italský jazyk a kultura B0231A090035 prezenční 40 

Kulturní studia B0388A180001 prezenční 30 

Německý jazyk a literatura B0231A090036 prezenční 20 

Španělský jazyk a literatura B0231A090037 prezenční 20 
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b) Bakalářské studijní programy bez možnosti sdruženého studia 
 

Následující studijní programy neumožňují studovat v režimu sdruženého studia, tedy kombinaci s jinými programy, lze je 
studovat pouze samostatně. 
 

studijní program kód programu forma studia 
celkový počet 
přijímaných 

Česko-německá areálová studia B0231A090033 prezenční  20 

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod  B0231P090001 prezenční 30 

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod  B0231P090002 prezenční 30 

 
 

 

c) Bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů SŠ – volně kombinovatelné 
 

Bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů SŠ umožňují výhradně režim sdruženého studia, tedy kombinaci „hlavní 
studijní program (maior) – přidružený studijní plán (minor)“, a to již od začátku 1. ročníku studia. Uchazeč o tento typ studia 
tedy podává přihlášku na kombinaci maior – minor, a to z níže uvedených v libovolné kombinaci. 
 

studijní program kód programu forma studia 
celkový počet 
přijímaných* 

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy B0114A300095 prezenční 90 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy B0114A300094 prezenční 50 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy B0114A300098 prezenční 50 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy B0114A300096 prezenční 20 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy B0114A300109 prezenční  20 

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy B0114A300097 prezenční 20 

*celkový počet přijímaných v jednotlivých studijních programech, uvedený v této tabulce, zahrnuje i bakalářské studijní programy 
pro přípravu učitelů SŠ studované ve stanovené mezifakultní kombinaci (viz následující tabulka). 

 
 

 

d) Bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů SŠ – mezifakultní kombinace 
 

Bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů SŠ umožňují výhradně režim sdruženého studia, tedy kombinaci „hlavní 
studijní program (maior) – přidružený studijní plán (minor)“, a to již od začátku 1. ročníku studia. 
Následující studijní programy zaměřené na vzdělávání pro střední školy lze na FF JU studovat výhradně v níže uvedené 
kombinaci maior – minor. Maior je u těchto kombinací vyučován na FF JU, minor pak na Pedagogické fakultě JU (v případě 
Základů společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a Hudební výchovy se zaměřením na vzdělávání 
pro střední školy) či Přírodovědecké fakultě JU (v případě Matematiky se zaměřením na vzdělávání pro střední školy či Fyziky 
se zaměřením na vzdělávání pro střední školy). 

studijní program kód programu forma studia 
celkový počet 
přijímaných 

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy – 
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

B0114A300095 – 
B0114A300103 

prezenční * 

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy – 
Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

B0114A300095 – 
B0114A300100 

prezenční * 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy – 
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

B0114A300094 –  
B0114A300106 

prezenční * 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy – Hudební výchova 
se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

B0114A300098 – 
B0114A300105 

prezenční * 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy – 
Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

B0114A300096 – 
B0114A300103 

prezenční * 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy – Fyzika 
se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

B0114A300096 – 
B0114A300100 

prezenční * 

*celkový počet přijímaných v jednotlivých studijních programech, uvedený v tab. Bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů 
SŠ – volně kombinovatelné, zahrnuje i bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů SŠ v pevně stanovené mezifakultní 
kombinaci. 
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3. Uvedené studijní programy lze na FF JU studovat výhradně v prezenční formě v českém jazyce. 
 

4. Ke studiu výše uvedených programů může být přijat/a:  

a) uchazeč/ka, který/á úspěšně vykonal/a maturitní zkoušku na střední škole v ČR nebo na Slovensku 
a současně splní podmínky uvedené dále v tomto rozhodnutí (úředně ověřenou kopii maturitního 
vysvědčení uchazeč/ka předá osobně, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na Studijní 
oddělení FF JU, Branišovská 1645/31a, 370 05  České Budějovice, a to nejpozději do 11. června 2021; lze 
ji rovněž předat při přijímací zkoušce, ve výjimečných případech nejpozději týden před termínem zápisu 
do prvního roku studia); 

b) uchazeč/ka, který/á své středoškolské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží splnění 
podmínky dosažení středního vzdělání podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách:  

i) úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán 
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící 
podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu 
ke  tudiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje 
na bakalářský studijní program, a úředně ověřeným překladem tohoto dokladu do češtiny, nebo 

ii) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu. 

Uvedené doklady musí tento uchazeč/ka doložit do 25. 6. 2021. 

FF JU si vyhrazuje právo v případě nejasností o povaze absolvovaného studia vyzvat uchazeče k prokázání 
dosaženého vzdělání dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu 
o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo podle dřívějších 
právních předpisů. 
 

5. Na uchazeče/uchazečku, který/á část svého středoškolského studia plnil/a v zahraničí (včetně Slovenska) 
se nevztahuje část II tohoto rozhodnutí.  
 

6. Ke studiu bakalářských programů studovaných výhradně na FF JU (tedy všech studijních programů 
uvedených v části I, bod 2, tab. a, b a c) může být přijat/a uchazeč/ka, který/á v přijímacím řízení vyhověl/a 
předepsaným požadavkům stanoveným v tomto rozhodnutí (viz část II, bod 1-3, resp. část III). 
 

7. V případě bakalářských programů studovaných v mezifakultní kombinaci (tedy všech studijních programů 
uvedených v části I, bod 2, tab. d) může být k jejich studiu přijat/a uchazeč/ka, který/á 

a) v přijímacím řízení na studijní program maior, vyučovaný na FF JU, vyhověl/a předepsaným 
požadavkům stanoveným v tomto rozhodnutí (viz část II, bod 1-3, resp. část III) 

b) a zároveň v přijímacím řízení na studijní program minor, vyučovaný na jiné fakultě JU, vyhověl/a 
požadavkům stanoveným touto fakultou pro příslušný studijní program (v případě programů Základy 
společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a Hudební výchova se zaměřením 
na vzdělávání pro střední školy požadavkům stanoveným Opatřením děkanky o přijímacím řízení 
na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2021/2022, v případě programů Matematika 
se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 
požadavkům stanoveným Rozhodnutím o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních 
programech na Přírodovědecké fakultě JU pro akademický rok 2021/2022). 

 

II.  Přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy 
 

1. Uchazeči a uchazečky o studium programů vyučovaných na FF JU budou přijati/y bez přijímacích zkoušek, 
pokud za poslední 3 uzavřené roky studia na střední škole 

a) jejich celkový studijní průměr činí nejvýše 1,90 

b) a zároveň, je-li pro příslušný bakalářský studijní program stanoven profilový předmět (viz níže bod 2), 
pak studijní průměr z tohoto předmětu činí nejvýše 1,50. 
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2. Profilové předměty: 

 

Profilový předmět na SŠ Bakalářský studijní program 

Anglický jazyk Anglický jazyk a literatura  

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Český jazyk a literatura Bohemistika 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Dějepis Archeologie  

Archivnictví  

Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Historie  

Francouzský jazyk Francouzský jazyk a literatura 

Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy  

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod 

Německý jazyk Česko-německá areálová studia  

Německý jazyk a literatura 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Španělský jazyk Španělský jazyk a literatura 

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy 

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod 

 
3. Možnost přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy na přidružený studijní plán 

minor vyučovaný na jiné fakultě JU (týká se Základů společenských věd se zaměřením na vzdělávání 
pro střední školy, Hudební výchovy se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, Fyziky se zaměřením 
na vzdělávání pro střední školy a Matematiky se zaměřením na vzdělávání pro střední školy – viz část I, bod 
2, tab. d) stanovuje v případě programů Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy a Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy Opatření děkanky o přijímacím řízení 
na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2021/2022, v případě programů Matematika se zaměřením 
na vzdělávání pro střední školy a Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy pak Rozhodnutí 
o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU 
pro akademický rok 2021/2022. 
 

4. Další pokyny: 

a) Studijní výsledky musí být doloženy buď oboustrannými kopiemi vysvědčení, nebo výpisem z třídního 
katalogu nejpozději do 30. dubna 2021.  

Každá kopie vysvědčení musí být buď úředně ověřena, nebo opatřena razítkem školy, podpisem 
odpovědné osoby a datem, kdy k potvrzení došlo.  

Výpis z třídního katalogu /nazývaný i KATALOGOVÝ LIST/ musí být opatřen razítkem školy, podpisem 
odpovědné osoby a datem, kdy k potvrzení došlo. 

Poznámka: z katalogového listu musí být uchazeč/ka jednoznačně identifikovatelný/á – uvedení rodného 
čísla, či data narození, adresy – pokud tyto údaje na katalogovém listu vytištěném ze školní matriky nejsou, 
může je uchazeč/ka sám/sama doplnit,  

b) celkový studijní průměr i průměr známek z profilového předmětu se vypočítávají ze známek za druhé 
pololetí ze všech předmětů (bez známek z chování) za poslední 3 uzavřené roky studia předcházející 
maturitnímu ročníku na střední škole (tzn. za 1.–3. ročník čtyřleté střední školy, za 3.–5. ročník šestiletého 
gymnázia, nebo 5.–7. ročník osmiletého gymnázia), 

c) profilový předmět musí být uveden mezi předměty povinnými na 1. straně vysvědčení a musí být 
vyučován ve všech třech uvedených ročnících, 

d) celkový studijní průměr je stanoven jako aritmetický průměr ze studijních průměrů všech tří výše 
uvedených studijních ročníků,  
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e) celkový studijní průměr i studijní průměr z profilového předmětu se zaokrouhlují na dvě desetinná místa 
(příklad: 1,906289 je po zaokrouhlení 1,91),  

f) v případě sdružených studijních programů pro přípravu učitelů SŠ musí být splněny podmínky přijetí bez 
přijímací zkoušky současně pro oba studijní programy (maior i minor); v případě, že jsou podmínky 
splněny pouze pro jeden studijní program, na druhém musí být vykonána přijímací zkouška.  

g) prospěch ze střední školy se v e-přihlášce NEVYPLŇUJE,  

h) doklady týkající se prospěchu ze střední školy /viz výše bod 3 a)/ se předávají osobně na podatelnu JU 
nebo zasílají poštou na adresu: Filozofická fakulta JU, Studijní oddělení, Branišovská 1645/31a, 370 05  
České Budějovice (obálku označte PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ), 

i) studijní oddělení fakulty v portálu přijímacího řízení uchazeči/uchazečce potvrdí doručení dokladů 
týkajících se prospěchu; v případě, že by se toto potvrzení o doručení v portálu uchazeči/uchazečce 
nezobrazilo ani do jednoho kalendářního týdne po odeslání, kontaktuje uchazeč/ka ve vlastním zájmu 
studijní oddělení (dotazem zaslaným na adresu studijni@ff.jcu.cz). 

 

III.  Přijetí na základě přijímací zkoušky 
 
1. Uchazeči a uchazečky o studium bakalářských programů vyučovaných na FF JU, kteří/které nesplňují 

podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, budou přijati/y na základě 
povinného ústního pohovoru, přičemž: 

a) v průběhu ústního pohovoru prokážou motivaci ke studiu zvoleného studijního programu i nezbytné 
znalosti odpovídající úrovni dosaženého středoškolského vzdělání,  

b) výsledek ústního pohovoru v bakalářském studijním programu s možností sdruženého studia, stejně 
jako v bakalářském studijním programu bez možnosti sdruženého studia /viz část I, bod 2, tab. a) a b)/ 
bude hodnocen v rozsahu 0–100 bodů; ke studiu těchto programů může být přijat/a uchazeč/ka, který/á 
získá minimálně 25 bodů, 

c) výsledek ústního pohovoru ve sdruženém bakalářském studijním programu pro přípravu učitelů SŠ 
vyučovaném výhradně na FF JU /viz část I, bod 2, tab. c)/ bude hodnocen v rozsahu 0–100 bodů za hlavní 
studijní program (maior) a 0–100 bodů za přidružený studijní plán (minor); ke studiu těchto programů 
může být přijat/a uchazeč/ka, který/á získá minimálně 25 bodů v každém přijímacím pohovoru, 

d) ve sdruženém bakalářském studijním programu pro přípravu učitelů SŠ vyučovaném v mezifakultní 
kombinaci proběhne na hlavní studijní program (maior), vyučovaný na FF JU, ústní pohovor, který bude 
hodnocen v rozsahu 0–100 bodů; ke studiu těchto programů může být přijat/a uchazeč/ka, který/á získá 
minimálně 25 bodů, a zároveň splní podmínky pro přijetí ke studiu na přidružený studijní plán (minor) 
stanovené pro příslušný studijní program fakultou, na které je vyučován (viz část I, bod 7b tohoto 
rozhodnutí), 

e) uchazeč/ka o studium ve sdruženém bakalářském studijním programu pro přípravu učitelů SŠ, který/á 
splní podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy (viz výše článek 
II tohoto rozhodnutí) pouze v jednom z obou studijních programů kombinace maior – minor, získá 
za tento program 100 bodů a ústní pohovor v tomto programu absolvovat nemusí. Ve druhém studijním 
programu, v němž podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy 
nesplní, musí absolvovat přijímací pohovor,    

f) ústní pohovory proběhnou na FF JU od 24. května do 4. června 2021 ve dvou rovnocenných termínech; 
přesné termíny a další pokyny budou uchazečům a uchazečkám sděleny v pozvánce k přijímacímu 
pohovoru, která bude odeslána elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 
do 14. května 2021 (a současně budou tyto termíny a pokyny zveřejněny na webových stránkách fakulty 
www.ff.jcu.cz v části Pro uchazeče), 
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g) termíny přijímacích zkoušek na přidružený studijní plán (minor) sdruženého bakalářského programu 
pro přípravu učitelů SŠ jsou specifikovány v podmínkách pro přijetí ke studiu na přidružený studijní plán 
(minor), jež jsou stanoveny pro příslušný studijní program fakultou, na které je vyučován (viz část I, bod 
7b tohoto rozhodnutí). 

 
2. Uchazeč/ka se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo 

využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných 
univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění 
specif. potřeb". Po kompletaci přihlášky ho/ji budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů 
se specifickými potřebami, kteří ho budou informovat o dalším postupu. Další informace lze získat 
na internetových stránkách centra http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo 
telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního 
programu ještě před podáním přihlášky ke studiu. 
 
 

IV.  Přihláška ke studiu 

1. Přihlášku ke studiu podává uchazeč/ka výhradně elektronickou cestou prostřednictvím webového rozhraní 
https://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp. Elektronická přihláška musí být vyplněna a do portálu 
přijímacího řízení zadána nejpozději 30. dubna 2021 (další potřebné informace jsou k dispozici na webových 
stránkách fakulty www.ff.jcu.cz v části Pro uchazeče). Úspěšné zadání e-přihlášky je potvrzeno automaticky 
vygenerovaným e-mailem informačního systému IS/STAG na vyplněnou e-mailovou adresu 
uchazeče/uchazečky.  

 
2. Přihláška ke studiu je zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 500,- Kč, poplatek je splatný 

do 30. dubna 2021. Platbu lze provést pouze bezhotovostně, a to buď platební kartou online přes platební 
bránu, nebo bankovním převodem na účet vedený u ČSOB České Budějovice 104725778/0300, variabilní 
symbol 6020111, konstantní symbol 0008, specifický symbol odpovídá systémem vygenerovanému číslu. 
Podklady pro platbu ze zahraničí: Acc. No. IBAN: CZ 2003000000000104725778, SWIFT: CEKOCZPP, Banka: 
Československá obchodní banka, variabilní symbol a specifický symbol – viz výše (u plateb se zahraničí 
uvádějte v poznámce své příjmení, jméno + přijímací řízení FF JU). Doklad o platbě FF JU nevyžaduje. 
Uchazečem/uchazečkou uhrazená splátka je po úspěšném spárování s předpisem platby potvrzena 
automaticky vygenerovaným e-mailem informačního systému IS/STAG na vyplněnou e-mailovou adresu 
uchazeče/uchazečky. 
 

3. Každý/á uchazeč/ka může podat libovolné množství přihlášek ke studiu. V případě sdružených studijních 
programů pro přípravu učitelů SŠ (viz část I, bod 2, tab. c a d) je v jedné přihlášce vždy vyplněna kombinace 
dvou studijních programů v podobě „hlavní studijní program (maior) – přidružený studijní program (minor)“; 
v případě ostatních studijních programů (viz část I, bod 2, tab. a a b) pouze jeden studijní program. V případě, 
že uchazeč/ka o studium má zájem o více studijních programů, podává více přihlášek a platí administrativní 
poplatek ve výši 500,- Kč za každou z přihlášek. Podáním přihlášky vyslovuje uchazeč/ka   o studium souhlas 
s nakládáním se svými osobními údaji, které jsou nezbytné pro evidenci přihlášky. Po registraci přihlášky 
studijním oddělením FF JU není možné vyhovět žádostem o dodatečné změny (např. studijního programu). 
V případě, že se uchazeč/ka přijímacího řízení na FF JU nezúčastní nebo přihlášku stornuje, fakulta jeho/její 
přihlášku ani administrativní poplatek nevrací, ani nepřevádí na jinou vysokou či vyšší odbornou školu.    
 

4. Přihláška se považuje za podanou a zaregistrovanou až po spárování zaplaceného administrativního 
poplatku s předpisem platby pro danou přihlášku. Přijetí přihlášky uchazeče/uchazečky o studium je 
fakultou potvrzeno opět automaticky vygenerovaným e-mailem informačního systému IS/STAG na vyplněnou 
e-mailovou adresu uchazeče/uchazečky.   
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V.  Závěrečná ustanovení  
 

1. O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí 
o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy (jak to stanoví 
§ 69a odst. 1 VŠ zákona) těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v 
elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/uchazečky, kteří/které 
souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni 
doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu 
nejpozději do 7. července 2021. 

 
2. V průběhu přijímacího řízení se o dílčích výsledcích a pořadí nepodávají žádné informace.  
 
3. Zápisy přijatých uchazečů a uchazeček do 1. ročníku bakalářského studia proběhnou 1. a 2. září 2021, 

náhradní termín poskytne děkan fakulty pouze na základě písemné, řádně odůvodněné a doložené žádosti 
přijatého uchazeče/přijaté uchazečky.  
 

4. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu projednal a schválil Akademický senát FF JU dne 3. 12. 2020. 
 

5. Den otevřených dveří FF JU se koná v pátek 22. ledna 2021. 
 

                                          

 
V Českých Budějovicích dne 9. 12. 2020  

 
 

 
 
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r. 
děkan 


