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Studijní program/studijní plán Forma studia 
Počet 

uchazečů 
Dostavilo se Přijato 

Body k 

přijetí* 

Bakalářské studium 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání           

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání kombinovaná 172 127 38 165,92 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání prezenční 443 397 61 200 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Chemie se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 10 10 5   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Český 

jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 39 38 18   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 81 73 35   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 6 3   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Fyzika 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 4 2 0   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 21 19 7   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 27 24 12   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 30 29 15   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských věd se 
prezenční 88 80 27   



zaměřením na vzdělávání 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 24 24 8   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + Ruský 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 11 8 3   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 29 28 7   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 18 17 3   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 27 27 4   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 22 20 5   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 52 47 16   

English Language for Education           

English Language for Education kombinovaná 3 2 2   

English Language for Education prezenční 27 23 19   

Chemie se zaměřením na vzdělávání           

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Anglický 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 4 4 2   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Český jazyk 

a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 5 5 1   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Dějepis se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 2   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Fyzika se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 5 4 3   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Matematika 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 4 3 3   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Německý 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 0 0   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Občanská 

výchova a základy společenských věd se zaměřením 
prezenční 2 2 2   



na vzdělávání 

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Přírodopis se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 31 31 20   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Ruský jazyk 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 0   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Technická a 

informační výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 0   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Výchova ke 

zdraví se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 7 7 2   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 7 7 2   

Český jazyk a literatura se zaměřením na 

vzdělávání 
          

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 31 24 2   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Dějepis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 66 59 20   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Fyzika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 2   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 12 10 6   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 3   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 6 6 3   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Občanská výchova a základy společenských věd 

se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 96 94 36   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 11 11 2   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 6 6 3   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 22 21 10   



Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením 

na vzdělávání 

prezenční 14 12 4   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 18 17 7   

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 

+ Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 14 14 5   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání           

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Německý 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 12 9 3   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Ruský jazyk 

se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 9 6 2   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Anglický 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 55 50 12   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Chemie se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 5 4 1   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Český jazyk 

a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 56 48 13   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Francouzský 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Fyzika se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 1   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Hudební 

výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 6 2   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Matematika 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 9 9 3   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Německý 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 5 4 2   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Občanská 

výchova a základy společenských věd se zaměřením 

na vzdělávání 

prezenční 88 85 30   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Ruský jazyk 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 9 8 2   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Speciální 

pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 6 6 1   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Technická a prezenční 3 3 0   



informační výchova se zaměřením na vzdělávání 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 90 83 28   

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání           

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání prezenční 7 7 6 134,24 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 6 5 1   

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 7 4   

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 3 1   

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 2 2 1   

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 0   

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost + 

Veřejná ekonomika a správa 
prezenční 22 18 10 89,99 

Fyzika se zaměřením na vzdělávání           

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 4 3 1   

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Chemie se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 2   

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Český jazyk a 

literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 0   

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Matematika se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 11 11 7   

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Občanská 

výchova a základy společenských věd se zaměřením 
prezenční 1 1 0   



na vzdělávání 

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Přírodopis se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 1   

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Technická a 

informační výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 5 5 3   

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Výchova ke 

zdraví se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 2   

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 1   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání           

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 14 12 2   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 17 17 10   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 8 3   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 

Fyzika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 6 3   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk a literatura se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 2 1 1   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 7 7 6   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 7 6 5   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 1   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 9 7 4   

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 2 2 1   



Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání + 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 7 6 3   

Logopedie           

Logopedie kombinovaná 166 131 25 65,75 

Logopedie prezenční 552 532 58 77,08 

Matematika se zaměřením na vzdělávání           

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Anglický 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 17 17 3   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Chemie 

a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 6 5 4   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Český 

jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 8 5   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Dějepis 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 11 10 7   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Fyzika se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 33 29 17   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Hudební 

výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 1   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Německý 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 6 6 3   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 19 18 7   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 13 12 7   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Ruský 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 2   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Speciální 

pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 5 5 3   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 17 17 12   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Výtvarná 

výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 6 4 2   



Matematika se zaměřením na vzdělávání + Výchova 

ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 17 16 7   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 10 10 7   

Učitelství pro mateřské školy           

Učitelství pro mateřské školy kombinovaná 185 140 57 31,82 

Učitelství pro mateřské školy prezenční 399 381 78 54,5 

Německý jazyk a literatura se zaměřením na 

vzdělávání 
          

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání kombinovaná 35 28 18 31,24 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání prezenční 39 37 17 30,67 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 2 1 1   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 3 2 2   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 1 1 1   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 9 9 4   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Chemie se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 0   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 10 9 5   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 8 2   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Hudební jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 0   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 4 4 3   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 8 8 6   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 7 7 4   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + prezenční 2 2 1   



Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 2 2 1   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 1 0 0   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 0   

Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání 
          

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 36 31 4   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Chemie se zaměřením 

na vzdělávání 

prezenční 2 2 2   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Český jazyk a literatura 

se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 61 55 26   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Dějepis se zaměřením 

na vzdělávání 

prezenční 60 55 17   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Francouzský jazyk se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 0   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Hudební výchova se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 3 0   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Matematika se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 13 13 6   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk se 
prezenční 4 4 3   



zaměřením na vzdělávání 

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Ruský jazyk se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 9 9 7   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Speciální pedagogika se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 36 35 20   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Technická a informační 

výchova se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 11 11 8   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Výtvarná výchova a 

vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 7 6 3   

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se zaměřením 

na vzdělávání 

prezenční 46 45 11   

Učitelství praktického vyučování           

Učitelství praktického vyučování kombinovaná 48 43 20 30,48 

Učitelství praktického vyučování prezenční 54 51 18 31,86 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání           

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + Anglický 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 26 21 1   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + Chemie se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 28 24 8   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + Český 

jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 18 17 5   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + Fyzika se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 2   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + Hudební 

výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 2 1   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 7 2   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + Německý 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 5 4 1   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + Speciální prezenční 6 6 0   



pedagogika se zaměřením na vzdělávání 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + Technická 

a informační výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 1   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + Výchova 

ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 52 48 15   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 39 34 6   

Ruský jazyk a literatura se zaměřením na 

vzdělávání 
          

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání kombinovaná 18 13 8 30,87 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání prezenční 31 28 9 31,77 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + Speciální 

pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 7 5 2   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + Anglický 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 9 4 0   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + Český 

jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 1   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + Dějepis 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 4 4 2   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 2   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 3 2   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + Speciální 

pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 2   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + Výtvarná 

výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 1 1 0   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 5 5 2   

Sociální pedagogika a volný čas           

Sociální pedagogika a volný čas kombinovaná 121 99 43 33,89 



Sociální pedagogika a volný čas prezenční 351 308 60 59,77 

Sociální pedagogika a volný čas + Anglický jazyk a 

literatura 
prezenční 2 2 1   

Sociální pedagogika a volný čas + Italský jazyk a 

literatura 
prezenční 1 1 0   

Sociální pedagogika a volný čas + Německý jazyk a 

literatura 
prezenční 1 1 1   

Sociální pedagogika a volný čas + Pedagogika prezenční 3 3 0   

Sociální pedagogika a volný čas + Sdružená 

uměnovědná studia 
prezenční 1 1 1   

Sociální pedagogika a volný čas + Informatika prezenční 1 1 0   

Sociální pedagogika a volný čas + Environmentální 

studia 
prezenční 2 1 0   

Sociální pedagogika a volný čas + Psychologie prezenční 3 2 0   

Sociální pedagogika a volný čas + Sociální 

antropologie 
prezenční 1 1 1   

Sociální pedagogika a volný čas + Sociální práce prezenční 11 5 0   

Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 
          

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 4 4 2   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 2 2 0   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 43 35 10   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 20 19 0   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 11 11 4   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 10 10 1   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 2   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 5 5 3   



Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 0   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 11 11 8   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 4 3 0   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 7 3 0   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 24 23 8   

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 6 6 1   

Speciální pedagogika           

Speciální pedagogika kombinovaná 225 183 60 47,11 

Speciální pedagogika prezenční 499 482 149 46,48 

Technická a informační výchova se zaměřením 

na vzdělávání 
          

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Anglický jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 9 7 1   

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Dějepis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 0 0   

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Fyzika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 4 4 3   

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 1 1 0   

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Matematika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 3 3 3   

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Občanská výchova a základy 

společenských věd se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 10 9 5   



Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 4 3 1   

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 6 6 4   

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 4 4 3   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání 
          

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání 
prezenční 143 125 45 76,48 

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Anglický jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 18 17 3   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Chemie se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 0   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Český jazyk a literatura se zaměřením 

na vzdělávání 

prezenční 7 6 0   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Francouzský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 2 2 1   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 1 1 0   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Německý jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 2 2 0   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Občanská výchova a základy 

společenských věd se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 12 12 4   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Ruský jazyk se zaměřením na 
prezenční 3 3 1   



vzdělávání 

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 9 6 2   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Technická a informační výchova se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 2 2 1   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 5 5 0   

Vychovatelství kombinovaná 81 63 20 31,54 

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání           

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 2 1 1   

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání + 

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 33 30 13   

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání + 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 14 11 0   

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání + 

Chemie se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 2   

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání + 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 19 18 4   

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 8 5   

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 1   

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání + 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 37 36 19   

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání + 

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 39 39 17   

Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání + 

Technická a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 3 3 1   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání           

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Anglický 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 11 11 0   



Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Chemie se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 1   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Český jazyk 

a literatura se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 11 11 3   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Dějepis se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 30 28 9   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Fyzika se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Hudební 

výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 2 2   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Matematika 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 10 10 4   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Občanská 

výchova a základy společenských věd se zaměřením 

na vzdělávání 

prezenční 46 42 19   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Přírodopis 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 13 13 4   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Ruský jazyk 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 0   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Speciální 

pedagogika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 6 6 3   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Technická a 

informační výchova se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 2   

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + Výtvarná 

výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 4 3 0   

Magisterské studium 

Učitelství pro základní školy      

Učitelství pro 1. stupeň základní školy kombinovaná 205 171 78 30,12 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy prezenční 651 625 199 52,51 

 

 

*Číslo uvedené ve sloupci "Body k přijetí" se může skládat z více částí přijímací zkoušky (např. součet percentilu TSP a 

percentilu oborové zkoušky), vždy záleží na skladbě přijímací zkoušky v daném akademickém roce. 

 


