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Zpráva o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 
 

 

Magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie  
 

ústní zkouška:  řádný termín:   21. června 2010 

 náhradní termín:  29. června 2010 

 

další přijímací řízení  

ústní zkouška:   řádný termín:     9. září 2010 

 náhradní termín:   17. září 2010 

 

Ke studiu byli přijati uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a získali minimálně 

41 bodů. 
 

počet přihlášek:  36 

přijato uchazečů:  25 

 

_____________________________________________________ 

 

Bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky 

 
ústní zkouška:  řádný termín:   31. května 2010 

 náhradní termín:  21. června 2010 

 

další přijímací řízení  

ústní zkouška:   řádný termín:     8. září 2010 

 náhradní termín:   17. září 2010 

 

Ke studiu byli přijati uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a získali minimálně 

41 bodů. 

 

počet přihlášek:  113 

přijato uchazečů:  93 

 

_____________________________________________________ 

 

Navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky  
 

ústní zkouška:  řádný termín:  21. června 2010 

 náhradní termín:  29. června 2010 

 

další přijímací řízení 

ústní zkouška:   řádný termín:     9. září 2010 

 náhradní termín:   17. září 2010 

 

Ke studiu byli přijati uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a získali minimálně 

60 bodů. 
 

počet přihlášek:  65 

přijato uchazečů:  28 
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_____________________________________________________ 
 

 

Bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury,  

studijní obor Dějiny křesťanského umění  
 

1. kolo (vědomostní a talentový test): řádný termín   14. června 2010 

2. kolo (ústní zkouška)   řádný termín   16. června 2010 

náhradní termín: (1. a 2. kolo):      28. června 2010 

 

další přijímací řízení  

1. a 2. kolo       řádný termín   10. září 2010 

náhradní termín: (1. a 2. kolo):      17. září 2010 

 

K postupu do 2. kola bylo nutno získat alespoň 24 bodů.  

Uchazeč, který v 1. kole dosáhl 36 bodů a více, byl přijat bez ústní zkoušky (bonifikace). 

Ke studiu byli přijati uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a získali celkem 

minimálně 60 bodů. 
 

počet přihlášek:  104 

přijato uchazečů:  47 

 

_____________________________________________________ 
 

 

Navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury,  

studijní obor Dějiny křesťanského umění  
 

1. a 2. kolo:  řádný termín    18. června 2010 

1. a 2. kolo:  náhradní termín    28. června 2010 

 

další přijímací řízení  

1. a 2. kolo:  řádný termín    10. září 2010 

1. a 2. kolo:  náhradní termín    17. září 2010 

 

K postupu do 2. kola bylo nutno získat alespoň 20 bodů, z toho alespoň 5 bodů muselo být 

z testu z latinského jazyka.  

Ke studiu byli přijati uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a získali celkem 

minimálně 70 bodů. 

 
 

počet přihlášek:  54 

přijato uchazečů: 23 

 

_____________________________________________________ 
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Bakalářský studijní program Historické vědy,  

studijní obor Dějiny evropské kultury  
 

1. kolo (vědomostní a talentový test): řádný termín   15. června 2010 

2. kolo (ústní zkouška)   řádný termín   17. června 2010 

náhradní termín: (1. a 2. kolo):      28. června 2010 

 

další přijímací řízení  

1. a 2. kolo       řádný termín     6. září 2010 

náhradní termín: (1. a 2. kolo):      17. září 2010 

 

K postupu do 2. kola bylo nutno získat alespoň 24 bodů.  

Uchazeč, který v 1. kole dosáhl 36 bodů a více, byl přijat bez ústní zkoušky (bonifikace). 

Ke studiu byli přijati uchazeči, kteří získali alespoň 60 bodů a kteří se podle počtu získaných 

bodů umístili na 1. až 60. místě (včetně těch, kteří byli přijati bez přijímací zkoušky) a dále 

všichni, kteří dosáhli stejného celkového skóre jako uchazeč na 60. místě.   
 

počet přihlášek: 96 

přijato uchazečů:  59 

 

_____________________________________________________ 
 

Navazující magisterský studijní program Humanitní studia,  

studijní obor Aplikovaná etika 

 
ústní zkouška:  řádný termín:   21. června 2010 

 náhradní termín:  29. června 2010 

 

další přijímací řízení  

 

nebylo vyhlášeno   

 

Ke studiu byli přijati uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a dosáhli alespoň 15 

bodů. 
 

počet přihlášek:  63 

přijato uchazečů: 27 

 


