NAŘÍZENÍ DĚKANA

Č. 18/2021

Organizace přijímacího řízení ke studiu v bakalářském
profesně zaměřeném studijním programu Inovativní
podnikání na PEF v akademickém roce 2022/2023
V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů pro přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů a dalšími
navazujícími studijními předpisy, vyhlašuji podmínky pro konání přijímacího řízení
v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2022/2023 na PEF ČZU v Praze.
1) Jmenování komisí

Komise pro vyhodnocení podkladů pro přijímací řízení (motivační video a životopis)
Předseda – Ing. Václav Švec, Ph.D., garant studijního programu Inovativní podnikání.
Komise zajišťuje vyhodnocení motivačních videí a životopisů, provádí evidenci a kontrolu. Řeší
žádosti o přezkoumání výsledku vyhodnocení podkladů pro přijímací řízení.
Komise pro vyhodnocení průběhu přijímacího řízení (test hodnocení osobnosti, esej
a interview)
Předseda – Ing. Václav Švec, Ph.D., garant studijního programu Inovativní podnikání
Komise zajišťuje přípravu průběhu přijímacího řízení, vyhodnocení testů hodnocení osobnosti,
opravu esejí a vyhodnocení průběhu interview, provádí evidenci a kontrolu. Řeší žádosti
o přezkoumání výsledků průběhu přijímacího řízení.
Zkušební komise pro přijímací řízení
Předseda a členové komisí jsou jmenováni děkanem. Zajišťují organizaci přijímacího řízení,
vyhodnocování jednotlivých částí přijímacího řízení, dozorují práci uchazečů, provádějí
evidenci uchazečů a kontrolu dokumentů nutných ke splnění podmínek pro přijetí ke studiu.
2) Činnost komisí pro přijímací řízení se řídí pravidly schválenými vedením PEF a Akademickým
senátem PEF.
3) Práce komisí je stanovena podrobným harmonogramem činnosti, který s předsedy všech
komisí projedná proděkan pro studijní a pedagogickou činnost nejpozději do 31. května 2022.
4) Přijímací řízení na bakalářský profesně zaměřený studijní program Inovativní podnikání má
2 kola, resp. 5 částí. Přijímací zkouška má kombinovanou formu a je složena z části písemné,
ústní, talentové a praktické.
První kolo příjímacího řízení se skládá z tvorby motivačního videa (uloženého na youtube.com)
a životopisu. Uchazeč o studium přikládá k elektronické přihlášce ke studiu do univerzitního
informačního systému 2 soubory ve formátu PDF. První soubor obsahuje webový odkaz na
motivační video a musí být pojmenován ve tvaru „Prijmeni_Jmeno_MV“ a druhý soubor
obsahuje životopis a musí být pojmenován ve tvaru „Prijmeni_Jmeno_CV“.
Druhé kolo přijímacího řízení se skládá z osobnostního testu, psaní eseje a absolvování
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interview. Psaní eseje a interview probíhá pouze prezenčně, a to pouze pro úspěšné uchazeče
z prvního kola.
Motivační video, životopis a esej musí být vytvořeny v českém jazyce, osobnostní test probíhá
v českém jazyce a interview probíhá v českém a anglickém jazyce. Interview probíhá formou
týmové rozpravy. V průběhu interview musí uchazeč prokázat znalost anglického jazyka
minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zadání eseje
a témat interview jsou v českém jazyce.
Talentová zkouška prostřednictvím motivačního videa ověřuje talentové předpoklady pro
studium programu.
Osobnostní test má informativní charakter, zjišťuje silné stránky a předpoklady uchazeče
a není nijak bodově ohodnocen.
Interview přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci, splnění požadované
jazykové úrovně (český jazyk a anglický jazyk), míry zapojení a společenského přehledu.
Celková délka motivačního videa nesmí přesáhnout 2 minuty. Celkový čas pro esej je 15 minut.
Celkový čas pro interview je 60 minut. Osobnostní test má individuální časovou náročnost,
obvyklá doba vyplnění 10–20 minut.
Skládat přijímací zkoušku mohou pouze uchazeči, kteří podali kompletně vyplněnou
elektronickou přihlášku, zaplatili poplatek za přijímací zkoušku a prokážou se platným
průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Pro účast v druhém kole
přijímacího řízení musí mít uchazeč vyplněný osobnostní test a odevzdané motivační video
a životopis. Poplatek za přijímací zkoušku činí 750 Kč. Přihláška, ke které nebude poplatek
přiřazen podle správných platebních údajů, bude po 31. březnu 2022 vyřazena z evidence.
Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Přihláška uchazeče, který nevloží do
přihlášky funkční webové odkazy obsahující motivační video a životopis bude také po
31. březnu 2022 vyřazena z evidence. K druhému kolu přijímacího řízení nebudou přizváni
uchazeči s nižším, než minimálním počtem bodů v prvním kole přijímacího řízení (část
6 Hodnocení částí přijímacího řízení).
Přihlášku je možné podávat v období od 17. listopadu 2021 do 31. března 2022. Stav přihlášky
a výsledky dílčích částí přijímací zkoušky může uchazeč sledovat průběžně na internetové
adrese http://uis.czu.cz.
Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Inovativní podnikání probíhá v období od
6. – 14. června 2022. Termín konání bude upřesněn dle celkového počtu uchazečů.
Pouze v případě splnění požadavků pro postup do druhého kola přijímacího řízení obdrží
uchazeč pozvánku k druhému kolu přijímacího řízení a přístup k osobnostnímu testu, a to na
e-mailovou adresu, kterou uvede v přihlášce. Osobnostní test je uchazečům distribuován
elektronicky externí společností od 20. května do 23. května 2022 na e-mailovou adresu
uvedenou v elektronické přihlášce a na vyplnění testu je 24 hodin od obdržení e-mailu.
K druhému kolu přijímací zkoušky budou uchazeči pozváni nejpozději do 6. května 2022. Účast
na 2. kole přijímacího řízení je uchazeč o studium povinen potvrdit do 14 dnů od obdržení emailu na stejnou e-mailovou adresu, ze které uchazeči zpráva přišla.
5) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Inovativní podnikání na
Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze je dosažení středního
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vzdělání s maturitní zkouškou (§ 48 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
a úspěšné složení přijímací zkoušky při které musí uchazeč získat v součtu dvou kol alespoň 47
bodů a zároveň získat alespoň minimální bodové ohodnocení z každé části přijímacího řízení.
Maturitní vysvědčení je třeba předložit při zápisu do studia. Uchazeči, kteří absolvují střední
školu v zahraničí, musí předložit nostrifikovaný doklad o maturitní zkoušce nebo mohou
v rámci přijímacího řízení požádat o posouzení zahraničního středoškolského vzdělání
(Směrnice rektora 2/2021). Bez předložení uvedených dokladů nemůže být student v žádném
případě zapsán do studia.
Podmínkou pro studium programu je znalost českého jazyka. Absolventi českých a slovenských
středních škol prokazují znalost češtiny dokladem o absolvování maturitní zkoušky z českého
či slovenského jazyka. Ostatní uchazeči o studium prokazují svoji znalost složením jazykové
zkoušky z češtiny organizované PEF ČZU v Praze, a to před přijímacími zkouškami. Úspěšné
absolvování této zkoušky znamená dosažení alespoň 75 % bodů a prokázat znalost českého
jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Poplatek za
jazykovou zkoušku je 900 Kč (platba není součástí poplatků za přijímací řízení). Uchazeči se
musí na zkoušku samostatně přihlásit. Přihláška i informace o jazykové zkoušce z češtiny
a termíny zkoušek jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty www.pef.czu.cz. Doklad
o splnění jazykové zkoušky z češtiny pak uchazeči předloží u druhého kola přijímacího řízení.
6) Hodnocení částí přijímacího řízení – bodový systém

1. kolo
2. kolo

Část
Motivační video
Životopis
Osobnostní test
Esej
Interview
Celkem

Body maximum Body minimum
15
7
25
10
20
10
40
20
100
47

K přijetí ke studiu je nezbytné, aby uchazeč v každé části přijímacího řízení získal alespoň
minimální počet bodů.
O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů dle získaných bodů.
Výsledky přijímacího řízení se zveřejňují na úřední desce fakulty do 14 dnů od úplného ukončení
přijímacího řízení a jsou k dispozici v internetové aplikaci pro výsledky přijímacích zkoušek.
7) V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů, vedení PEF ČZU v Praze stanovilo nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do
1. ročníku studijního programu Inovativní podnikání na PEF ČZU v Praze v akademickém roce
2022/2023:

Studijní program

Forma studia

Inovativní podnikání

Prezenční

Nejvyšší
možný
počet přijímaných
uchazečů
50

V souladu s § 49 a § 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
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zákonů pro přijímání ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů a dalšími
navazujícími studijními předpisy může děkan stanovit podmínky pro prominutí přijímací zkoušky.
V případě nenaplnění maximálních stanovených počtů může děkan fakulty formou nařízení
děkana rozhodnout o prodloužení termínu přijímání přihlášek pro všechny programy, pro které
bylo přijímací řízení vyhlášeno, nebo pouze pro některé vybrané programy a stanovit termín pro
druhý termín přijímacích zkoušek.
8) Zápis nově přijatých studentů do studia se koná 11. – 12. července 2022 (náhradní termín
zápisu do studia je stanoven na září 2022 a povoluje se pouze na základě písemné žádosti).
Pokud je uchazeč řádně zapsán ke studiu na PEF, přerušení studia 1. ročníku je možné nejdříve
po splnění podmínek pro postup do dalšího semestru (splněno alespoň 10 kreditů za první
semestr).

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan
10. listopadu 2021
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