
 
Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské studium  

na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2022/2023 

 

 

1. Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. 

 

2. Kritériem pro přijetí ke studiu je pořadí uchazečů vytvořené na základě bodového hodnocení průměrného 

prospěchu za 3,5 roku studia na střední škole. Tabulka s body přidělenými za prospěch na střední škole je 

přílohou tohoto dokumentu. 

 

3. Nabídka studijních programů a specializací: 

 

Studijní program Specializace 

Agroekologie 

Agroekologie 

Pozemkové úpravy a ochrana půdy 

Voda v agroekosystému 

Aplikovaná technika 

Odpadové hospodářství  

Provoz techniky 

Technické znalectví a oceňování  

Zemědělské stavby a technologická zařízení 

Fytotechnika 
Fytotechnika 

Rostlinolékařství 

Technologie potravin - 

Zemědělské inženýrství 
Agrobyznys  

Zemědělské inženýrství (v prezenční formě studia) 

 

Pozn.: nebude otevřeno 2. kolo přijímacího řízení pro studijní programy/specializace Molekulární biologie a 

biotechnologie, Profesní zemědělství, Rybářství, Zemědělské inženýrství v kombinované formě studia, 

Zootechnika 

 

4. Dokumenty, které je nutné zaslat poštou na níže uvedenou adresu studijního oddělení: 

 řádně elektronicky vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku, 

 potvrzené známky ze střední školy nebo kopie ročníkových vysvědčení (obě strany), které nemusí 

být ověřené. Vždy je však nutné zaslat i vytištěnou část přihlášky, kde je uveden výpis známek ze 

střední školy (str. 2 přihlášky). Uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou 

Slovenské republiky, dokládá ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich ověřený 

překlad provedený soudním překladatelem, 

 ověřenou kopii maturitního vysvědčení, 

 uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, dokládá 

ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání dosaženého středoškolského vzdělání v České 

republice podle obecně závazných předpisů České republiky (nostrifikace), 

 uchazeč o studium, který získal vzdělání v zahraničí s výjimkou Slovenské republiky, dokládá 

ověřený doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2 a vyšší Evropského 

referenčního rámce pro jazyky. 

 



 
Ke dni podání přihlášky je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením. Pro bakalářský studijní 

program je stanoven poplatek ve výši 450 Kč. Poplatek se zasílá na číslo účtu uvedené v elektronické 

přihlášce.  Platba musí být označena variabilním symbolem, který je individuálně přidělen každému 

uchazeči o studium. 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). K uhrazení poplatku lze využít i elektronické platební brány v aplikaci pro podávání 

přihlášek. Uhrazený poplatek je nevratný. 

 

5. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu s povinnými přílohami uvedenými v bodu 4 je do 10. srpna 

2022 včetně. 

 

6. Přihlášky zaslané po termínu, nekompletní přihlášky nebo přihlášky bez uhrazeného poplatku 

nebudou do druhého kola přijímacího řízení zařazeny a přijímací řízení bude bez možnosti nápravy 

zastaveno. 

 

7. Podrobné informace o přijímacím řízení a studijní plány jednotlivých programů a specializací 

naleznete na webových stránkách https://af.mendelu.cz/chcistudovat/dulezite-terminy/ a 

https://af.mendelu.cz/chcistudovat/studijni-programy/. 

 

8.   Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v aplikaci elektronické přihlášky v sekci Úložiště. Uchazečům 

budou na e-mail uvedený v přihlášce zaslány doplňující informace, které budou současně zveřejněny na 

webových stránkách fakulty. 

 
9.  Předpokládaný termín zápisu bude ve dnech 8. a 9. 9. 2022. Den a hodina zápisu budou upřesněny na 

webových stránkách fakulty. 
        

10. Kompletní přihlášku se všemi náležitostmi zasílejte na adresu: 

Mendelova univerzita v Brně 

Agronomická fakulta  

Studijní oddělení děkanátu 

Zemědělská 1 

613 00 Brno 

Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. 

 

 

11.  Příloha: 

 1. „Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Agronomickou fakultu 

Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2022/2023“. Dokument je zveřejněn na webových 

stránkách https://af.mendelu.cz/chcistudovat/dulezite-terminy/ 

 2. Body přidělované za prospěch na střední škole pro přijímací řízení na AF MENDELU 

 

 

Brno, 19. 7. 2022 

 

 

 prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. 

 děkan AF MENDELU 


