Nejčastější otázky uchazečů o studium
A) OTÁZKY NA OBSAH PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
¾ Na co je zaměřen test všeobecných studijních předpokladů?
Test všeobecných studijních předpokladů pro studium přírodovědných oborů bude ověřovat
studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Test bude obsahovat zjišťování
následujících studijních schopností a dovedností: konfigurační vztahy, verbálně a
matematicko‐logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.

¾ Je možné někde najít modelové otázky testu všeobecných studijních
předpokladů?
Ano, na:
https://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/info/modelove‐otazky‐studijni‐predpoklady

¾ Máme čerpat modelové otázky k přijímacímu testu z biologie z tištěné brožury
nebo zwebových stránek?
Tištěné otázky již nedoporučujeme k přípravě na přijímací zkoušky, aktuální modelové otázky
pro testy z biologie jsou uvedeny na:
https://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/info/modelove‐otazky‐biologie

B) OTÁZKY NA FORMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
¾ V kolika dnech bude probíhat přijímací zkouška?
Přijímací zkouška proběhne maximálně ve dvou dnech.
¾ Kolikrát budu dělat přijímací zkoušku, když se budu hlásit na více biologických
oborů?
Test z biologie i všeobecných studijních předpokladů budete psát pouze jednou, výsledek
bude využit pro všechny obory, do nichž se hlásíte.
¾ Nemohou se mi přijímací zkoušky na různé obory na PřF časově překrývat?
V rámci PřF se vám zkoušky určitě překrývat nebudou.
¾ Musejí se na přihlášku vyplňovat známky a průměry?
Známky ani průměry na přihlášku nemusíte vyplňovat, protože v přijímacím řízení nemají
žádnou váhu.
¾ Musí být přihláška potvrzena od lékaře?

Potvrzení od lékaře nepožadujeme.
¾ Jakým způsobem mohu doložit zaplacení administrativního poplatku?
Doklad o zaplacení administrativního poplatku může být v následujících podobách ‐ ústřižek
poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového bankovnictví o provedení úhrady
bankou u této jedné platby, výpis z účtu nebo stvrzenka o složení částky v hotovosti v
pokladně banky.
¾ Co se rozumí výpisem z bankovního účtu/dokladem o bankovní transakci?
Jedná se o výpis vystavený bankou, v případě internetového bankovnictví vytištěný přehled
provedených transakcí.
¾ Hraje při přijímacím řízení roli prospěch na střední škole?
Vaše studijní výsledky nehrají v přijímacím řízení žádnou roli ‐ podmínkou pro přijetí je pouze
úspěšné složení maturitní zkoušky.
¾ Kolik studentů bude v letošním roce pro jednotlivé obory přijímáno?
Přehled počtů přijímaných studentů za poslední 3 roky je k dispozici na
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/dod
¾ Kolik bodů musím mít, abych byl přijat?
Na tuto otázku nelze přesně odpovědět. V roce 2009 poslední přijímaní studenti na odborné
biologické obory měli 120 bodů, na učitelské obory 109 bodů z 200 možných bodů.
¾ Musím mít určitý minimální počet bodů z každého testu (předmět a všeobecné
studijní předpoklady) nebo se přímo sčítají?
Z testu všeobecných studijních předpokladů je nutné dosáhnout minimálně 50 bodů, pro
odborný test není minimální bodová hranice určena. Uchazeči jsou přijímáni dle následujícího
postupu: nejprve bude přijato 5% uchazečů s nejlepším výsledkem z odborného testu (bez
ohledu na výsledek testu všeobecných studijních předpokladů). Dále budou přijati uchazeči
na základě pořadí dle součtu dosažených bodů v obou testech a to až do naplnění kapacity
jednotlivých oborů.
¾ Pokud se někdo nezapíše ke studiu, uvolní se jeho místo pro ty pod čarou?
Počet přijímaných studentů je konečný i v případě, že se někteří z nich ke studiu nezapíší.

C) OTÁZKY NA KURZ POKROKY V BIOLOGII A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
NANEČISTO
¾ Budou přijímací zkoušky nanečisto i z jiných předmětů a ze všeobecných
studijníchpředpokladů?
Test všeobecných studijních předpokladů nanečisto probíhat nebude. Ostatní sekce

pořádají přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, jejichž součástí velmi pravděpodobně
testy budou.
Více na: https://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/studium‐bc/prijimaci‐rizeni/pripravne‐
kurzy‐k‐prijimacim‐zkouskam/rozcestnik‐odkazu‐na‐pripravne‐kurzy
¾ Mohu chodit na kurz Pokroky v biologii, i když jsem ve 3. ročníku?
Samozřejmě, kurz není určen pouze pro maturanty, ale např. i pro pedagogy.
Více na: https://www.natur.cuni.cz/biologie/stredisko‐biologickeho‐vzdelavani/zajemce‐o‐
studium/kurz‐pokroky‐v‐biologii

D) OTÁZKY NA STUDIUM
¾ Kde najdu katedru Molekulární biologie a biochemie organismů?
Nejde o katedru, ale o bakalářský obor, který zajišťují všechny katedry biologické sekce.
¾ Na kterých katedrách se dá studovat molekulární biologie a biochemie
organismů?
Tento bakalářský obor nepatří na žádnou katedru, přednášky i praktická cvičení jsou vedena
pracovníky různých biologických kateder. V zájmu navazujícího magisterského studia
orientovaného na molekulární biologii či biochemii se však lze již během bakalářského studia
zajímat o práci v některém molekulárně‐biochemickém výzkumném týmu. Takové týmy
(využívající odlišné modelové organismy či odlišné spektrum metod) lze najít prakticky na
všech katedrách, i když některé katedry v této oblasti dominují (viz.
https://www.natur.cuni.cz/biologie s odkazem na jednotlivá pracoviště).
¾ Když budu studovat Molekulární biologii a biochemii organismů, mohu dál
pokračovat v „zelených“ magisterských oborech?
Pokud splníte podmínky pro přijetí do vybraného navazujícího magisterského oboru, není
žádná překážka pro studium jakéhokoliv oboru.
¾ Kdyby mi nešel při dvouoborovém studiu učitelství jeden předmět, je možné
přestoupit na jednooborové studium?
Přestup z oboru na obor není možný. Můžete se pouze znovu přihlásit na nový obor, a pokud
úspěšně projdete přijímacím řízením, je možné za určitých podmínek uznat některé
povinnosti z předchozího studia.
¾ Je v rámci aprobace Bi‐Ch kromě eurochemika i eurobiolog?
Statut eurobiologa zatím neexistuje, a naše fakulta ho tudíž neuděluje.
¾ Je možné studovat předměty v angličtině?
V podstatě je možné některé kurzy navštěvovat v angličtině, ale zejména v bakalářském

studiu běží veškerá výuka v češtině; anglicky vedenou výuku lze najít zejména v
magisterských a doktorských studijních programech, a to v souvislosti s výukou cizinců (např.
v rámci Erasmu) nebo výukou vedenou zahraničními lektory. V těchto případech se kurzů
mohou účastnit i čeští studenti.
¾ Na jak dlouho je možné vyjet do zahraničí?
Obvyklá délka zahraniční stáže je 1 semestr, tedy 3 měsíce přímé výuky (přednášky, cvičení).
Na dobu delší než 2 semestry studenti bakalářského studia obvykle nevyjíždějí.
¾ Je možné studovat 2 obory najednou?
Teoreticky to možné je, není to ale zcela snadné. Není možné např. jednou splněnou zkoušku
a kredity využít pro oba obory.
¾ Je možné přestoupit z jednoho oboru na druhý?
Přestup z oboru na obor není možný. Můžete se pouze znovu přihlásit na nový obor, a pokud
úspěšně projdete přijímacím řízením, je možné za určitých podmínek uznat některé
povinnosti z předchozího studia. V takovém případě rozhodně doporučujeme se předem
poradit s garantem programu / oboru.
¾ Jaké jazyky je kromě angličtiny možné studovat na biologii?
Veškerou jazykovou výuku na PřF zajišťuje externí instituce ‐ Ústav jazykové a odborné
přípravy UK; PřF nemá vlastní pracoviště pro výuku jazykům. Tato instituce má širokou
nabídku vyučovaných jazyků, nicméně veškerá výuka je prováděna za finanční úhradu.
Biologická sekce hradí ze svých prostředků (tedy zdarma pro studenty) dvousemestrovou
výuku zcela volitelného kurzu angličtiny (4 hodiny týdně).

