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Podmínky přijetí ke studiu
v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných
na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
pro akademický rok 2017/2018
§1
Úvodní ustanovení
(1) Podmínky přijetí ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „AF MENDELU“)
jsou zveřejňovány na základě § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) v platném znění a v souladu s odpovídajícími
ustanoveními Statutu Mendelovy univerzity v Brně a Studijního a zkušebního řádu pro studium
v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Mendelovy univerzity v Brně.
(2) Podmínky pro přijetí ke studiu zveřejňuje AF MENDELU nejpozději do 31. října 2016 na své úřední desce,
dále pak na internetové adrese www.af.mendelu.cz.
(3) Tento dokument upravuje podmínky pro přijetí v bakalářském (Bc.) a navazujícím magisterském (N-Mgr.)
studiu.
§2
Podávání přihlášek
(1) Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému
MENDELU (UIS). Adresa pro podání elektronické přihlášky je: http://is.mendelu.cz/prihlaska/. Za řádně
a kompletně podanou přihlášku se považuje vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška ke studiu.
Přihlášku musí uchazeč zaslat spolu s dokladem o zaplacení správního poplatku a povinnými přílohami
nejlépe doporučeně do 31. 3. 2017 na adresu studijního oddělení AF MENDELU.
(2) Ke dni podání přihlášky je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 440 Kč. Poplatek je nutno
zaslat na číslo účtu uvedené v elektronické přihlášce. Platba musí být současně označena variabilním
symbolem, který je automaticky přidělen individuálně každému uchazeči a je rovněž uveden
v elektronické přihlášce. Při platbě ze zahraničí je nutné využít mezinárodního čísla účtu IBAN
CZ5201000000354335800227, dále musí plátce zadat, že hradí poplatky za obě strany transakce (označení
na příkazu OUR). Uhrazený poplatek je nevratný.
(3) Uchazeč do bakalářského studia si podává přihlášku ke studiu do studijního programu s možností priority
oboru v programu a), b), c). Jelikož se nekonají písemné přijímací zkoušky a výsledky studia na SŠ jsou
hlavním kritériem pro přijetí ke studiu, je třeba věnovat vyplnění přihlášky v této části velkou pozornost.
Ve sloupci „I. – III. ročník“ se uvádí klasifikace všech předmětů uvedených na výročním vysvědčení,
ve sloupci „IV. ročník“ klasifikace všech předmětů uvedených na pololetním vysvědčení posledního
ročníku (stejným způsobem vyplňují i uchazeči, kteří již ukončili studium maturitou). Sloupec „V.“ ročník
nebude vyplňován.
(4) Správnost údajů u přihlášky do bakalářského studia o prospěchu studenta na SŠ potvrzuje ředitelství školy
razítkem a podpisem statutárního zástupce školy. Přihlášky uchazečů, kteří studium na SŠ ukončili dříve,
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může potvrdit škola, kterou absolvovali, nebo tito uchazeči připojí k přihlášce kopie ročníkových
vysvědčení, které nemusí být ověřené.
(5) Uchazeč do navazujícího magisterského studia si podává přihlášku ke studiu do studijního programu
s možností priority oboru v programu a), b), c) dle prostupnosti bakalářského a navazujícího
magisterského studia. Aby se současným studentům AF MENDELU započítaly správně body za prospěch
z Bc. studia, musí si uchazeč založit přihlášku jako stávající uživatel Univerzitního informačního systému
(UIS).
(6) Přílohou přihlášky ke studiu uchazečů ze zahraničí je notářsky ověřená kopie nostrifikační doložky o uznání
dosaženého středoškolského nebo bakalářského vzdělání v České republice dle platných předpisů v ČR
(dále jen nostrifikace), notářsky ověřený výpis známek za středoškolské nebo bakalářské studium a jejich
notářsky ověřený překlad, doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni A2
(s doporučením úrovně B1 a vyšší) Evropského referenčního rámce pro jazyky a doklad o zaplacení.
Nevztahuje se na občany slovenské státní příslušnosti v rámci výměny studentů mezi ČR a SR na základě
podepsaných mezivládních dohod.
(7) Podáním přihlášky uchazeč stvrzuje, že je schopen absolvovat studium v jazyce, ve kterém je daný
program vyučován. Výuka proběhne v českém jazyce mimo studijní program Agricultural Specialisation
akreditovaný v anglickém jazyce.
(8) Na závěr každý uchazeč potvrzuje správnost a pravdivost údajů, které v přihlášce uvedl, svým podpisem.
(9) Jsou-li u podané přihlášky, u níž byl uhrazen poplatek, zjištěny nedostatky, může studijní oddělení
děkanátu AF MENDELU vyzvat uchazeče k odstranění nedostatků a stanovit přiměřenou lhůtu k jejich
odstranění. Neodstraněním nedostatků ve stanovené lhůtě se přijímací řízení zastavuje.
(10)Přijatý uchazeč je povinen v den zápisu do studia odevzdat studijnímu oddělení děkanátu AF MENDELU
notářsky ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání ke každé podané přihlášce (maturitní vysvědčení,
diplom). Povinnost dokládat dosažené vzdělání se nevztahuje na uchazeče – letošní absolventy, kteří
příslušné vzdělání dosáhli na AF MENDELU.
(11)V případě zájmu o studium kontaktujte Ing. Simonu Viktorinovou, (545 133 008, agro@mendelu.cz),
pí Marii Krejčí (545 133 004), Ing. Ivetu Schönovou (545 133 003), Bc. Martinu Sobolovou (545 133 010)
(12)Písemné dokumenty se doručují na adresu: Agronomická fakulta MENDELU, Studijní oddělení děkanátu,
Zemědělská 1, 613 00 BRNO, obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“.
§3
Obecné podmínky přijímacího řízení
(1) O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty. Studentem
se všemi právy a povinnostmi se uchazeč stává dnem zápisu do studia.
(2) Děkan fakulty má ve své pravomoci pozvat zahraniční uchazeče do bakalářského studia k ústnímu
pohovoru a individuálně přidělit počet bodů pro přijímací řízení. Zahraničním uchazečům do navazujícího
magisterského studia může prominout přijímací zkoušku na základě písemné žádosti doručené
před termínem přijímací zkoušky.
(3) Výsledky přijímacího řízení budou dostupné prostřednictvím Univerzitního informačního systému (UIS).
(4) Písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení do bakalářského studia bude uchazečům zasláno
dopisem do vlastních rukou. Přijatí uchazeči zároveň obdrží pozvánku k zápisu do 1. ročníku.
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(5) Písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia bude přijatým
uchazečům AF předáno osobně v den zápisu do navazujícího magisterského studia po úspěšně vykonané
státní bakalářské zkoušce. Ostatním uchazečům bude zasláno dopisem do vlastních rukou. Přijatí uchazeči
zároveň obdrží pozvánku k zápisu do 1. ročníku
(6) Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 5.
Vysoká škola není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět uchazeče o možnosti vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí.
Vysoká škola v řízeních podle § 50 doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení podle § 50 vyhověno žádosti
uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického
informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem
doručení předem na přihlášce souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě
považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v elektronickém informačním systému
uchazeči.
(7) Osobní účast přijatého uchazeče u zápisu do studia je povinná. Termíny zápisů stanovuje studijní oddělení
děkanátu AF MENDELU dle platného harmonogramu. Před termínem zápisu nebudou vydávána žádná
potvrzení o studiu.
(8) V případě, že uchazeč nevykoná v řádném termínu úspěšně maturitní nebo státní bakalářskou zkoušku,
pozbývá písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení platnost.
(9) Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Vysoká škola může namísto umožnění
nahlížet do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu.
(10)Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.
(11)Odvolacím správním orgánem je rektor.
(12)Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo,
s právními předpisy, vnitřními předpisy vysoké školy a fakulty a s podmínkami přijetí ke studiu
stanovenými vysokou školou nebo fakultou.
(13)Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s děkanátem fakulty
(v přezkumném řízení s rektorem univerzity) pouze uchazeč. S veškerými dotazy či sděleními
k přijímacímu řízení je možné se obracet přímo na studijní oddělení AF MENDELU. S ohledem na znění
Zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. nelze informace podávat telefonicky a ani sdělovat
třetím osobám.
§4
Přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech
(1) Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na AF MENDELU je průměrný prospěch
předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů,
při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče
a limitu maximálně přijímaného počtu uchazečů.
(2) Maximální počet přijímaných uchazečů do bakalářského studia je 800. Směrná čísla pro dané obory jsou
orientační.

4/6

(3) Přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech je vypisováno pro studijní
programy/obory:
Orientační počet
přijímaných studentů

Studijní program

Studijní obor

Technologie odpadů

Odpadové hospodářství

50

Chemie a technologie potravin

Technologie potravin

120

Fytotechnika

40

Molekulární biologie a biotechnologie

30

Všeobecné zemědělství

60

Rostlinolékařství

Rostlinolékařství

60

Zootechnika

Zootechnika

120

Agroekologie

90

Pozemkové úpravy a ochrana půdy

30

Provoz techniky

70

Agrobyznys

60

Agrobiologie

Zemědělská specializace

Zemědělské inženýrství
Kombinovaná forma
Technologie odpadů

Odpadové hospodářství

20

Agrobiologie

Všeobecné zemědělství

50

§5
Přijímací řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech
(1) Do navazujícího magisterského studia bude z předpokládaného počtu přijímaných studentů přijato bez
přijímacích zkoušek maximálně 40 % současných studentů AF MENDELU na základě výsledků
předcházejícího bakalářského studia na AF MENDELU a na základě prostupnosti Bc. a N-Mgr. studia.
Rozhodujícím kritériem je studijní průměr předcházejícího bakalářského studia. Horní hranici průměrného
prospěchu stanoví děkan fakulty do 5. 5. 2017 – aktuální informace budou zveřejněny na úřední desce
fakulty.
(2) Ostatní uchazeči budou do navazujícího magisterského studia přijati na základě výsledku písemné
přijímací zkoušky formou testu z předmětů státní závěrečné zkoušky předcházejícího bakalářského studia
na AF MENDELU. Počet takto přijatých studentů bude doplněn do celkového předpokládaného počtu
přijímaných studentů dle stanoveného směrného čísla.
(3) Přijímací zkouška, jejímž účelem je ověřit předpoklady uchazeče k danému studiu se koná dne 16. 5. 2017.
Test bude obsahovat 50 otázek, každá otázka má výběr ze 4 variant odpovědí, z nichž jen jedna bude
správná. Za každou otázku bude možné získat 2 body, celkem maximálně 100 bodů.
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(4) Uhrazený poplatek spojený s přihláškou ke studiu se v případě neúčasti uchazeče u přijímací zkoušky
nevrací.
(5) Maximální počet přijímaných uchazečů do navazujícího magisterského studia je 360. Směrná čísla pro
dané obory jsou orientační.
(6) Přijímací řízení ke studiu v navazujících magisterských studijních programech je vypisováno pro studijní
programy/obory:
Orientační počet
přijímaných studentů

Studijní program

Studijní obor

Technologie odpadů

Technologie a management odpadů

20

Technologie potravin

25

Jakost a zdravotní nezávadnost potravin

20

Ekotrofologie

20

Chemie a technologie
potravin

Fytotechnika

10

Fytotechnika

Biotechnologie rostlin (prostupnost z Bc.
oboru Molekulární biologie a biotechnologie)

10

Zemědělská specializace

Všeobecné zemědělství

10

Zootechnika

15

Chov koní a agroturistika

10

Krmivářství

10

Rybářství a hydrobiologie

10

Živočišné biotechnologie (prostupnost i z Bc.
oboru Molekulární biologie a biotechnologie)

10

Rostlinolékařství

25

Agroekologie

50

Rozvoj venkova

20

Automobilová doprava

25

Provoz techniky

10

Agrobyznys

30

Zemědělská specializace

Všeobecné zemědělství

15

Technologie odpadů

Technologie a management odpadů

15

Zootechnika

Rostlinolékařství

Zemědělská specializace

Zemědělské inženýrství
Kombinovaná forma

6/6

§6
Závěrečná ustanovení
(1) Děkan si také vyhrazuje právo neotevřít studijní program/obor v případě nízkého počtu uchazečů
splňujících podmínky přijetí. Zájemcům o studium oborů, které nebudou otevřeny, bude nabídnuta
možnost studovat na příbuzném oboru.
(2) Pro akademický rok 2017/2018 může děkan AF MENDELU vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení do
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. V takovém případě bude informace
zveřejněna na úřední desce a na internetové adrese www.af.mendelu.cz.
(3) Podmínky přijetí ke studiu v studijních programech akreditovaných na AF MENDELU nabývají platnosti
dnem schválení děkanem AF MENDELU.

Schváleno Akademickým senátem AF MENDELU dne 20. 6. 2016.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
děkan AF MENDELU

