


¡ studuje se v kombinaci „maior“ a „minor“
¡ v programu „maior“ student vypracovává bakalářskou práci
¡ od roku 2021/2022 otevřeme i jednooborovou variantu
¡ délka studia – 3 roky
¡ kreditní systém - je třeba získat: 180 kreditů / 3 roky 

za OBA APROBAČNÍ PŘEDMĚTY → z biologie cca 63

SDRUŽENÉ  STUDIUM
BIOLOGIE  a MATEMATIKA BIOLOGIE a GEOGRAFIE
BIOLOGIE a CHEMIE BIOLOGIE a GEOLOGIE



¡ PROČ NE MODULY? budoucí učitel potřebuje znát základy všech biologických 
disciplín

¡ TEMATICKÉ BLOKY – biologická část
§ Molekulární základy života
§ Viry, prokaryota, houby
§ Rostlinná říše
§ Evoluce a ekologie 
§ Živočišná říše
§ Terénní výuka

¡ Většina předmětů je povinná nebo povinně volitelná
¡ Povinná výuka TV
¡ cca 5 % na volitelné předměty



Čemu se věnuje obor BIOLOGIE 
SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 
Co získáte jako absolvent?

ODBORNÁ A PROFESNÍ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH 
UČITELŮ BIOLOGIE

ODBORNÁ PŘÍPRAVA - základy hlavních biologických disciplín

PROFESNÍ PŘÍPRAVA - blok pedagogicko-psychologických  předmětů 
(zajišťuje FF UK) a didaktiky biologie včetně pedagogické praxe na 
školách (v bakaláři 1 týden náslechy, v navazujícím magisterském 
studiu 2x 2 týdny souvislých praxí)



po absolvování bakalářského studia:
- přímo ve školách, jako asistenti učitele, vedoucí zájmových 
kroužků, při další pedagogické práci např. ve střediscích ekologické 
výchovy, ve vědecko-výzkumných laboratořích, v laboratorních 
zdravotnických zařízeních, v orgánech státní správy, v muzeích, 
botanických a zoologických zahradách apod., v nevládních 
organizacích

- po navazujícím magisterském studiu především
jako učitelé středních škol

- máte možnost pokračovat ve VŠECH oborech navazujícího magisterského 
studia BIOLOGIE na Přírodovědecké fakultě UK



zajišťuje katedra tělesné výchovy
www.natur.cuni.cz/fakulta/telesna-vychova

• nepovinná pro studenty biologie 
• povinná pro studenty biologie se zaměřením na vzdělávání

Výuka tělesné výchovy

SEMESTRÁLNÍ VÝUKA
TĚLESNÁ VÝCHOVA 1 = VŠEOBECNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 = SPECIALIZOVANÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA

KURZY
LETNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ 1 – Albeř
• zaměřený na sportovní hry, horolezení, kanoistiku, surf a orient. běh
LETNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ 2
• výběr – vodní turistika, turistika, cykloturistika, fitness a další
ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ



• VÝUKA je součástí CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
probíhajícího paralelně s bakalářským studiem 

• není povinná, kreditovaná ani součástí studijních plánů
• nabídka 6 kurzů anglického jazyka na různých úrovních, výuka 

obecne a odborné Aj, možnost přihlásit se na přípravu na 
zkoušky FCE a CAE

• fakulta finančně přispívá na výuku anglického jazyka

• možné i studium  jiných jazyků (kurzy jsou zpoplatněny): např. 
německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, čínština…

• více informací: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-
nmgr/vyuka-cizich-jazyku/priprava-na-certifikovane-zkousky

Jak je to s výukou cizích jazyků? 



PROJEKT ERASMUS+

• Smlouvy v rámci programu Erasmus s 70 univerzitními 
pracovišti v 23 zemích EU, Švýcarsku a Turecku (za rok 
2018/2019 138 smluv, kažná nejčastěji na 2 studenty).

• V roce 2018 vycestovalo 60 studentů v rámci Erasmu.
• Více informací o Erasmu naleznete na: 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-
zahranici/erasmus/student/doc/prezentace-2018

Další projekty: AKTION-ČR-Rakousko, Visegrad Fund, CEEPUS.

Zahraniční stáže 



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2020/2021
- BAKALÁŘ



Přihláška ke studiu

• termín podání do 29. února 2020

• forma a způsob podání přihlášky:
– přihláška se podává elektronicky a je přístupná z webových stránek 

fakulty
– přihlášku je třeba ve Studijním informačním systému vytvořit a

elektronicky odeslat (takto podaná přihláška se netiskne se a 
neposílá)

• Pro každý zvolený studijní program nebo obor (specializaci)  
v rámci programu se podává samostatná přihláška, počet 
přihlášek není omezen

• Nezaplacená přihláška je neplatná



Poplatek za přihlášku

• Poplatek za přihlášku: 760,-Kč
– poplatek se hradí zvlášť za každou podanou přihlášku
– poplatek se nevrací v jakékoliv fázi přijímacího řízení

• Úhrada nejpozději do 29. 2. 2020
– kartou prostřednictvím SIS 
– převodem na účet PřF UK
– poštovní poukázkou typu A

• Platební údaje obdržíte e-mailem po elektronickém 
podání přihlášky



Popis přijímací zkoušky

• jednokolová, písemná, formou testu (do navazujícího
magistra ústní)

• při podání přihlášek na více programů/oborů
(specializací) se stejným předmětem přijímací
zkoušky se test píše pouze jednou; výsledek se
započítává pro všechny příslušné obory

• u některých oborů je možnost výběru předmětu
zkoušky - předmět se vybírá při vyplňování přihlášky



Vyhlašované  programy/obory a  předměty  
přijímací  zkoušky

Podle novely VŠ zákona se bývalé obory mění na programy. 
Změny nastávají postupně, tak, jak vstupují v platnost nové akreditace.   
Při přihlašování na sdružené učitelské programy („dvouobory“) je 

nutné si zvolit, který z nich bude maior a který minor.

Test  z  BIOLOGIE  je stanoven pro 
¡ program BIOLOGIE
¡ obor EKOLOGICKÁ  A  EVOLUČNÍ BIOLOGIE
¡ program BIOLOGIE  a  GEOLOGIE  se zaměřením na vzdělávání
¡ program GEOLOGIE  a  BIOLOGIE  se zaměřením na vzdělávání



Vyhlašované  programy/obory a  předměty  
přijímací  zkoušky

Test  z  BIOLOGIE nebo CHEMIE  je stanoven pro 
¡ obor MOLEKULÁRNÍ  BIOLOGIE  A  BIOCHEMIE  ORGANISMŮ
¡ program BIOLOGIE  a  CHEMIE  se zaměřením na vzdělávání
¡ program CHEMIE  a  BIOLOGIE  se zaměřením na vzdělávání

Test  z  BIOLOGIE nebo MATEMATIKY  je stanoven pro 
¡ program BIOLOGIE  a  MATEMATIKA  se zaměřením na vzdělávání

Test  z  BIOLOGIE nebo GEOGRAFIE  je stanoven pro 
¡ program BIOLOGIE  a  GEOGRAFIE  se zaměřením na vzdělávání
¡ program GEOGRAFIE  a  BIOLOGIE  se zaměřením na vzdělávání

ODBORNÁ ZKOUŠKA Z MATEMATIKY  je stanovena pro 
§ program BIOINFORMATIKA



Obsah přijímací zkoušky

• BIOLOGIE, CHEMIE, GEOGRAFIE, MATEMATIKA 
- vychází z gymnaziálního vzdělávání ČR
- jsou zařazeny i otázky zjišťující zájem o obor a schopnost 
logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů

• ODBORNÁ ZKOUŠKA Z MATEMATIKY 
(pro obor Bioinformatika)
- ověřuje logické myšlení, přesnost vyjadřování, znalost SŠ 
matematiky



Upuštění od přijímací zkoušky

Kompletní podmínky pro upuštění od PZ (pro jednotlivé
programy/obory se liší) a podrobné náležitosti písemné žádosti je
nutné přečíst v Podmínkách přijímacího řízení zveřejněných na webu!

Žádost se podává do 10. května 2020 a požádat mohou:
• ŘEŠITELÉ  CELOSTÁTNÍHO  KOLA  NĚKTERÝCH  OLYMPIÁD 

• 10  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH  ŘEŠITELŮ  CELOSTÁTNÍHO  KOLA  SOČ

• ÚSPĚŠNÍ  ŘEŠITELÉ  KRAJSKÝCH  KOL  OLYMPIÁD (pouze pro 
program Bioinformatika)

• ÚSPĚŠNÍ  ŘEŠITELÉ  KORESPONDENČNÍCH  SEMINÁŘŮ 
POŘÁDANÝCH  MFF UK (pouze pro program Bioinformatika)



Modifikace přijímací zkoušky

Pokud máte zdravotní znevýhodnění, můžete požádat 
o modifikaci - uzpůsobení přijímací zkoušky

• JAK  POŽÁDAT
– do 31. března 2020 podat žádost v modulu Přijímací řízení 

elektronického systému univerzity u evidované a zaplacené
přihlášky

• NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI
– v žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky modifikace 

přijímacího zkoušky
– žádost musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením 

relevantního odborného pracoviště (např. PPP)



Podmínky přijetí ke studiu

• Ukončené středoškolské vzdělání

• Úspěšné složení přijímací zkoušky (pokud byla stanovena                   
a nebylo od ní upuštěno)

• Ke studiu programu  BIOINFORMATIKA  budou přijati všichni 
uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 40 bodů ze 100 
možných. 

• Ke studiu ostatních programů a oborů budou uchazeči přijati 
podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených v testu. 
Bodovou hranici pro přijetí pro jednotlivé programy a obory 
stanoví děkan fakulty.



Termíny přijímací zkoušky

9. - 12. 6. 2020
náhradní termín  

22. 6. (jen program Bioinformatika) a 23. 6. 2020 (ostatní programy)

• každý předmět přijímací zkoušky se koná v jeden den, jednotlivé 
předměty se nepřekrývají, termín zkoušky nelze volit

• o náhradní termín je třeba požádat elektronicky nejpozději do 3 
dnů od konání zkoušky v řádném termínu (čím dříve – tím lépe)

• důvod je třeba doložit – jen závažné důvody, zejména zdravotní 
• Předpokládaný termín zveřejnění výsledků přijímací zkoušky 

v pátek 19. 6. 2020 v 15:00 hod v SIS



Počty  přihlášených/přijatých  uchazečů

2017/2018 2018/2019 2019/2020
uchazeči přijatí zapsaní uchazeči přijatí zapsaní uchazeči přijatí zapsaní

BIOLOGIE 661 318 177 621 331 183 749 381 216
EKOLOGICKÁ A EVOLUČNÍ 
BIOLOGIE 143 68 24 146 78 34 175 93 38
MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A 
BIOCHEMIE ORGANISMŮ 517 275 156 494 289 159 478 233 119
BIOINFORMATIKA 57 33 19 66 30 16 73 24 14
BIOLOGIE A MATEMATIKA SE 
ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 24 20 8 17 13 9 0 0 0
BIOLOGIE A GEOGRAFIE SE 
ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 57 32 14 45 29 14 62 44 21
BIOLOGIE A GEOLOGIE SE 
ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 14 7 4 15 5 3 11 10 6
CHEMIE A BIOLOGIE SE 
ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 85 55 24 57 36 18 61 49 14

V roce 2019/2020 se 
neotevírala



Informace o přijímacím řízení na webu

• KOMPLETNÍ  znění Podmínek přijímacího řízení (s aktivními 
odkazy a prokliky) a další informace související s přijímacím 
řízením jsou zveřejněny na domovské stránce Přírodovědecké 
fakulty  www.natur.cuni.cz pod bannerem

• Kontaktní osoba pro přijímací 
řízení: Jana Skalická, studijní 
oddělení 
prihlaska@natur.cuni.cz



DALŠÍ AKCE NA PŘF UK A DALŠÍ PRŮBĚH DOD



Pokroky v biologii

• kurz pro zájemce o biologii z řad studentů SŠ, učitelů i veřejnosti
• téma roku 2020 – Obrana

• cílem kurzu je podchytit a rozvinout zájem talentovaných
středoškolských studentů a prezentovat témata pokrývající celou šíři
biologických oborů s důrazem na rychle se rozvíjející oblasti

• propaguje biologii jako vzrušující vědeckou disciplínu s obrovskou
perspektivou profesionálního uplatnění a společenské prestiže

• obsah přednášek nemá přímou souvislost s požadavky přijímacího
testu

• část otázek testu je zaměřena na zájem o obor a orientaci
v biologické problematice → kurz může napomoci přijetí na PřF UK



Pokroky v biologii

• v sobotu 1x za 14 dní
• 1. 2. - 11. 4. 2020, během 1 setkání proběhnou 3 přednášky
• PřF UK, Albertov 6, Praha 2 (Velká geologická posluchárna)

• kurz je zdarma

• na kurz je potřeba se předem přihlásit do 28. 1. 2020

• přihlášku najdete na webových stránkách Pokroků

• více informací:

- Mgr. Matyáš Hiřman, matyas.hirman@natur.cuni.cz

- https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP/pokroky



Přijímací zkouška z biologie nanečisto

• přesná simulace přijímacího testu z biologie
• 25. dubna 2020
• Viničná 7, Praha 2

• cena: 350 Kč, platba hotově na místě
• je potřeba se předem závazně přihlásit do 12. 4. 2020, 

přihláška na webu Přijímacích zkoušek nanečisto
• více informací:

- Mgr. Matyáš Hiřman, matyas.hirman@natur.cuni.cz

- https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/prijimackynn



Exkurze po katedrách
• Dozvíte se více o:

- studiu (zaměření, předměty, diplomové práce)
- možnostech vědecké práce (laboratoře, vybavení)
- magisterských, případně doktorských oborech
- dalším uplatnění po studiu

• EXKURZE začínají:
- 24. 1. v  11.30, 13.00 a 14.30
- 25. 1. v 11.30, 13.00

• PROVEDOU VÁS PRŮVODCI
- místa srazů vyvěšena na dveřích posluchárny
- šipky vás dovedou na místo setkání

• nepřehlédněte informační plakáty kateder na chodbách (v přízemí 
a 1. mezipatře)

• prostudujte si informační materiály bakalářských oborů, 
přijímacího řízení, navazujících magisterských oborů



Návštěva celosekčních pracovišť

• LABORATOŘ ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE
• LABORATOŘ KONFOKÁLNÍ A FLUORESCENČNÍ 

MIKROSKOPIE

- dozvíte se více o možnostech vědecké práce (laboratoře, 
vybavení)

- EXKURZE začínají: 24. 1. v 11.30, 13.00 a  14.30

- PROVEDOU VÁS PRŮVODCI
- místa srazů vyvěšena na dveřích posluchárny
- šipky vás dovedou na místo setkání



Návštěva celosekčních pracovišť

BIOLOGICKÁ KNIHOVNA

• Knihovna a studovna budou přístupné po celý den (do 17 h)

• Dozvíte se tam více o historii, knihovním fondu, o možnostech 
práce s literaturou

• INFORMACE budou podávány  24. 1. v 11.30, 13.00 a  14.30

• Knihovna se nachází v 1. patře této budovy (Viničná 7)



Návštěva celosekčních pracovišť

Hrdličkovo muzeum člověka 

V muzeu můžete vidět :
- expozici evoluce člověka
- kolekci trepanovaných lebek
- sbírku otisků částí těl pygmejů
- busty a obličejové masky amerických indiánů
- kolekci posmrtných masek
- mumie a kostry našich předků

• PROHLÍDKY S PRŮVODCEM proběhnou:

- 24. 1. v 11.30, 13.00 a  14.30

• Muzeum se nachází v přízemí vpravo této budovy (Viničná 7)



Informace o BIOCEVU a studiu Bioinformatiky

• PREZENTACE BIOCEVU
- seznámíte se blíže s  novým pracovištěm UK
- dozvíte se více o výzkumných programech 
- 24. 1. v 11.30, 13.00
- učebna 204 (2. patro)

• KONZULATCE - BIOINFORMATIKA
- více informací o studiu Bioinformatiky
- 24. a 25. 1. v 11.30, 13.00 a  14.30
- Místo setkání s dr. M. Novotným je ve 2. patře, označeno šipkami


