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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 203/2021 
 
Dodatek č. 1 
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů 
uskutečňovaných v českém jazyce  
(k Opatření děkana č. 196/2020)  

                       
5. 3. 2021 

 
Na základě znění § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon”), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen “statut”), čl. 18 a 19, aktualizuji pravidla přijímacího řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných v českém 
jazyce na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 
2021/2022.  

 
[1] Článek 5, odst. b) – pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských 

studijních programech (str. 4) a článek 7, odst. c) – pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech a oborech (str. 9) se  v odstavci 
týkajícím se podmínky dodání dokladu o úspěšně složené zkoušce z českého jazyka u uchazečů 
ze zahraničí doplňuje takto: 

 kopii dokladu o úspěšně složené zkoušce z českého jazyka z Ústavu jazykové a odborné 
přípravy Univerzity Karlovy či některé z českých univerzit na úrovni B1 Společného 
evropského referenčního rámce (SERR) - bližší informace o termínech a místech konání 
zkoušky: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce, resp. 
úspěšným absolvováním zkoušky z českého jazyka na Ekonomické fakultě JU. Podmínky a 
termíny této zkoušky obsahuje příloha č. 6. 

[2] Článek 2, odst. b), bod 3) – pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářských studijních programech (str. 2) se mění takto: 

 Test Všeobecných studijních předpokladů (VSP) může uchazeč absolvovat online ve 
stanovených termínech. Ukázka testu, okruhy, doporučená literatura a termíny jsou 
uvedeny v příloze č. 1. Test lze absolvovat maximálně dvakrát. Do bodového hodnocení se 
započítá hodnocení lépe zvládnutého pokusu. 

 
 

 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v.r. 
děkanka Ekonomické fakulty 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Informace k testu Všeobecných studijních předpokladů (VSP) 
Příloha č. 6: Zkouška z českého jazyka pro absolventy zahraničních škol 
 

http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce
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Příloha č. 1 
Příloha Opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
196/2020 “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 
2021/2022” 
 
Se upravuje takto: 
 

TEST VŠEOBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ – BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ 
PROGRAMY 

 
 
Uchazečům o studium bude automaticky vygenerován e-mail s nabídkou možnosti absolvovat test 
VSP,  s instrukcemi pro jeho absolvování a přihlašovacími údaji pro přihlášení do testu. Test není 
povinný. Uchazeč se rozhodne, zda jej absolvuje. 
 
 
STRUKTURA TESTU 
Test se skládá z 50 úloh. Maximální povolená doba pro jeho zpracování je 50 minut.  
Součástí testu jsou proporčně zařazené otázky zaměřené na testování schopností uchazeče 
pracovat s jazykem, slovy a jejich významem (porovnávání slov či jejich dvojic, vzájemný vztah slov, 
doplňování chybějících výrazů), úlohy s procenty, slovní úlohy, úlohy s geometrickými obrazci, úlohy 
s neznámou. Testuje se kvantitativní myšlení, nikoliv hlubší znalosti matematiky, kombinační úlohy, 
zařazování zadaných podmínek do možných souvislostí, porozumění grafům a tabulkám, úlohy 
spočívající v hledání smyslu textů a jejich vnitřní konzistence, rozdíly mezi texty z pohledu sdělení 
autora  a  otázky testující uchazečovu znalost anglického jazyka. 
 
 
 
 
DOPORUČENÁ LITERATURA 

 Sládek J., Porkert, L., Rákosník, J., Novotná, Z., Neumann, L., Nekvapil, V., … Marek, M. 
(2016). Přijímací zkoušky na VŠ. Testy – všeobecný přehled. Fragment 

 Kotlán, Igor (2011). Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky. 1. Díl, 2. Vyd., 
Institut vzdělávání SOKRATES. 

 Kotlán, Pavel a Kateřina Vittová (2010). Testy obecných studijních předpokladů a základy 
logiky. 2. Díl, Institut vzdělávání SOKRATES. 

 Sivková, V. (2009). Chcete se dostat na vysokou školu? Angličtina. Sokrates. 

 Němečková, M., Růžičková, L. a M. Víta (2009). Matematika v testech studijních 
předpokladů přijímací zkoušky na vysoké školy. Fragment. 
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Příloha č. 6 
Příloha Dodatku č. 1 k Opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 
2021/2022” 
 

 
ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ABSOLVENTY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL 

 
Zkouška z českého jazyka absolvovaná na Ekonomické fakultě JU slouží pouze pro účely přijímacího 
řízení. Zájemci o tuto zkoušku se registrují na e-mailové adrese polaskova@ef.jcu.cz,  a to nejpozději 
do 30. 4. 2021.   
 
Zkouška se uskuteční online formou. Po registraci obdrží uchazeč instrukce pro vykonání písemné 
části. Písemnou část musí složit nejpozději do 21. 5. 2021.  
 
Po úspěšně vykonané písemné části se musí dále uchazeč registrovat na termín ústní části zkoušky. 
Instrukce pro registraci na ústní část zkoušky obdrží mailem. Ústní část zkoušky je nutno absolvovat 
nejpozději do 30. 6. 2021.  
 

SKLADBA ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI B1 – EF JČU 2020/2021 

 
NÁZEV ČÁSTI ÚLOHA ROZSAH TEXTU POČET 

ÚKOLŮ 

FORMA ÚKOLU POČET 

BODŮ 

Čtení 
s porozuměním 
 
20 minut 

Úloha 1 1 středně dlouhý text 
(100–110 slov) 

5 Výběr ze dvou 
alternativ (ano/ne) 

10 

Úloha 2 1 dlouhý text 
(300–330 slov) 

5 Výběr ze čtyř 
alternativ 

10 

      

Poslech 
s porozuměním 
 
20 minut 

Úloha 1 1 dialog 
 

      5 Výběr ze čtyř 
alternativ 

10 

Úloha 2 1 monolog 
 

5 Výběr ze čtyř 
alternativ 

10 

      

Psaní 
 
20 minut 

Úloha 1 Doplňování textu 

 _________       

20 Úloha cloze 20 

  Úloha 2 
 

10 Úloha cloze 10 
 Text dopisu/emailu 

Ústní část 
(Mluvení) 
 

15 minut 

Úloha 1 3 minuty/kandidát Řízený monolog 10 

Úloha 2 3 minuty/kandidát Řízená konverzace 
s examinátorem na vybrané 
téma  

10 

 Ústní interakce (hodnotí se celkem za všechny úlohy) 5 
 Fonologická kompetence (hodnotí se celkem za všechny úlohy) 5 

                    Celkem                        100 
 
Test z českého jazyka je zpoplatněn částkou 2000 Kč.   

mailto:polaskova@ef.jcu.cz
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BANKOVNÍ ÚDAJE: 

 číslo účtu u ČSOB České Budějovice: 104725778/0300 
 konstantní symbol: 0379 
 variabilní symbol: 6020412 
 specifický symbol:  oborové registrační číslo uchazeče z přihlášky (vpravo nahoře na 

první straně) 
 účel platby – test ČJ – přijímací řízení 

 


