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Zpráva o průběhu přijímacího řízení Agronomické fakulty Mendelovy univerzity 

v Brně pro akademický rok 2022/2023 

 

Podmínky přijetí ke studiu byly stanoveny dokumentem „Podmínky přijetí k bakalářskému a 

navazujícímu magisterskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v 

akademickém roce 2022/2023“, který byl Akademickým senátem Agronomické fakulty Mendelovy 

univerzity schválen 18. 10. 2021. 

 

Pro bakalářské studium v akademickém roce 2022/2023 bylo uchazečům nabídnuto 8 studijních 

programů (13 specializací, viz příloha) v prezenční formě výuky a 1 studijní program (Zemědělské 

inženýrství) v kombinované formě studia. Pro navazující magisterské studium bylo uchazečům 

nabídnuto 14 studijních programů (13 specializací, viz příloha) v prezenční formě studia a 2 studijní 

programy (Odpadové hospodářství, Zemědělské inženýrství) v kombinované formě studia. Jeden 

z nabízených studijních programů navazujícího magisterského studia (General Agriculture) je 

uskutečňován v angličtině, ostatní v češtině. Studijní programy Profesní zemědělství v bakalářském i 

navazujícím magisterském studiu jsou profesně zaměřené, ostatní studijní programy jsou zaměřené 

akademicky. 

Na úřední desce a webových stránkách fakulty byly od 8. 11. 2021 zveřejněny kompletní informace o 

nabízených studijních programech, Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému 

studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2022/2023, 

všechny důležité termíny, podrobné informace o správném postupu při vyplňování přihlášky i 

předměty přijímací zkoušky a vzory testů přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium.  

Termín podání přihlášek ke studiu byl pro bakalářské i navazující magisterské programy do 31. 3. 

2022 a následně byl prodloužen do 15. 4. 2022. Přihlášky nejprve vyplněné elektronicky 

prostřednictvím Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně a doplněné 

požadovanými přílohami podle schváleného dokumentu „Podmínky přijetí k bakalářskému a 

navazujícímu magisterskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v 

akademickém roce 2022/2023“ bylo nutné zaslat v papírové podobě na studijní oddělení děkanátu. 

Uchazeči, kteří nedodrželi dané podmínky a v řádném termínu nepředložili požadované podklady, byli 

z přijímacího řízení vyřazeni.  

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 v bakalářských studijních programech proběhlo 

bez písemných přijímacích zkoušek. Kritériem pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu 

bylo pořadí uchazečů vytvořené na základě bodového hodnocení průměrného prospěchu za posledního 

3,5 roku studia na střední škole a limit přijímaných studentů.  

Dne 5. 4. 2022 proběhlo vyhodnocení splnění kritérií přijímacího řízení a byl vyhotoven zápis 

z jednání přijímací komise tvořené prof. MVDr. Leošem Pavlatou, Ph.D., děkanem, doc. Mgr. 

Pavlínou Pelcovou, Ph.D., proděkankou pro vzdělávací činnost a přijímací řízení a Ing. Simonou 

Viktorinovou, vedoucí studijního oddělení. Oznámení o výsledku přijímacího řízení bylo uchazečům 
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doručeno prostřednictvím Univerzitního informačního systému (UIS). Rozhodnutí o přijetí bylo 

následně předáno uchazečům do vlastních rukou v den zápisu do studia. Záporná rozhodnutí byla 

uchazečům doručena formou dopisu do vlastních rukou.  

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 v navazujících magisterských studijních 

programech proběhlo dle následujících kritérií: 

1. bez písemných příjímacích zkoušek na základě studijních výsledků předcházejícího bakalářského 

studia na AF MENDELU a prostupnosti bakalářských a navazujících magisterských studijních 

programů 

2. na základě bodového hodnocení písemného testu z předmětů státní závěrečné zkoušky 

předcházejícího bakalářského studia na AF.  

Písemná přijímací zkouška se konala 17. 5. 2022. Na přijímací zkoušku byli pozváni uchazeči, kteří 

nebyli předběžně přijati na základě studijních výsledků předcházejícího bakalářského studia. Bylo 

zpracováno 15 variant testů dle předmětů státní závěrečné zkoušky. Test obsahoval 50 otázek, každá 

otázka výběr ze 4 variant odpovědí, z nichž jen jedna byla správná. Za každou otázku bylo možno 

získat 2 body, celkem maximálně 100 bodů. Písemné testy opravovala komise jmenovaná děkanem 

fakulty. Dne 24. 5. 2022 proběhlo vyhodnocení splnění kritérií přijímacího řízení a byl vyhotoven 

zápis z jednání přijímací komise tvořené prof. MVDr. Leošem Pavlatou, Ph.D., děkanem, doc. Mgr. 

Pavlínou Pelcovou, Ph.D., proděkankou pro vzdělávací činnost a přijímací řízení a Ing. Simonou 

Viktorinovou, vedoucí studijního oddělení. Oznámení o výsledku přijímacího řízení bylo uchazečům 

doručeno prostřednictvím Univerzitního informačního systému (UIS). Rozhodnutí o přijetí bylo 

následně předáno uchazečům do vlastních rukou v den zápisu do studia. Záporná rozhodnutí byla 

uchazečům doručena formou dopisu do vlastních rukou. 

Žádosti uchazečů o přezkoumání rozhodnutí byly přijímací komisí vyhodnoceny 19. 7. 2022. 

V případě, že děkan své rozhodnutí změnil a žádostem vyhověl, bylo Oznámení o přijetí uchazečům 

zveřejněno v úložišti UIS. Rozhodnutí o přijetí bylo následně předáno uchazečům do vlastních rukou 

v den zápisu do studia. Žádosti uchazečů, kteří po odvolání nebyli děkanem AF přijati ke studiu, byly 

předány ke konečnému rozhodnutí rektorovi MENDELU. 

Dne 25. 4. 2022 byl Akademickým senátem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity schválen 

„DODATEK k podmínkám přijetí k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a 

doktorskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém 

roce 2022/2023“ (dále jen DODATEK), který byl vypracován na základě schválení zákona č. 67/2022 

Sb., ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 

území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. Na základě DODATKU bylo dne 24. 5. 2022 

vyhlášeno mimořádné přijímací řízení s termínem podávání přihlášek do 18. 7. 2022. Během 

přijímacího řízení uchazeči dokládali v listinné podobě ověřené kopie dokladu o ukončeném vzdělání, 
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které mohly být nahrazeny podle zákona č. 67/2022 Sb. čestným prohlášením, motivační dopis a 

doložku o dočasné ochraně v ČR. Hlavním kritériem pro přijetí do všech typů studia byl výsledek 

přijímacího pohovoru před přijímací komisí. Přijímací komise byla jmenována děkanem fakulty. 

Přijímací pohovory proběhly 5. a 8. 9. 2022 a byly vedeny v českém jazyce. Z jednání přijímací 

komise byl vyhotoven zápis, na jehož základě bylo 8. 9. 2022 děkanem AF MENDELU rozhodnuto o 

přijetí dvou uchazečů. Oznámení o výsledku přijímacího řízení bylo uchazečům doručeno 

prostřednictvím Univerzitního informačního systému (UIS). Rozhodnutí o přijetí bylo následně 

předáno uchazečům do vlastních rukou v den zápisu do studia. Záporné rozhodnutí bylo odesláno 

jednomu uchazeči formou dopisu do vlastních rukou. 

Dne 20. 7. 2022 děkan AF vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující 

magisterské studium s termínem podání přihlášek do 10. 8. 2022. Podmínky přijetí ke studiu byly 

stanoveny dokumenty „Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské studium na 

Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2022/2023“ a „Podmínky pro 

druhé kolo přijímacího řízení pro navazující magisterské studium na Agronomické fakultě Mendelovy 

univerzity v Brně pro akademický rok 2022/2023“. Písemná přijímací zkouška se konala 19. 8. 2022. 

Dne 26. 8. 2022 proběhlo vyhodnocení splnění kritérií přijímacího řízení. Následující den bylo 

Oznámení o výsledku přijímacího řízení uchazečům doručeno prostřednictvím Univerzitního 

informačního systému (UIS). Rozhodnutí o přijetí bylo následně předáno uchazečům do vlastních 

rukou v den zápisu do studia. Záporná rozhodnutí byla uchazečům doručena formou dopisu do 

vlastních rukou. 

Všichni uchazeči měli možnost nahlédnout do všech svých materiálů, které měly význam pro 

rozhodnutí o přijetí ke studiu dle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách. Této možnosti nevyužil 

žádný uchazeč. 

Termíny zápisů do 1. ročníku byly zveřejněny na webových stránkách fakulty a uchazeči byli o 

termínu současně informováni na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Zápisy studentů přijatých 

v 1. kole přijímacího řízení do Bc. studijních programů probíhaly 11. - 13. 7. 2022, do NMgr. 

studijních programů 14. - 15. 7. 2022. Zápisy studentů přijatých na základě odvolání a přijatých ve 

druhém kole přijímacího řízení a se konaly ve dnech 22. a 23. 8. 2022, 8. a 9. 9. 2022 a 15. 9. 2022. 

Zápis studentů přijatých na základě DODATKU se konal 15. 9. 2022.  

 

Informace o výsledcích přijímacího řízení ak. roku 2022/2023 jsou zveřejněny na úřední desce 

fakulty pod odkazem https://af.mendelu.cz/o-fakulte/uredni-deska/. 
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AF MENDELU přijímá uchazeče do studijních programů/specializací. Z tohoto důvodu jsou údaje o 

počtu podaných přihlášek, počtu přijatých uchazečů a zapsaných studentů uváděny za jednotlivé 

studijní programy/specializace. 

 

 

 

V Brně dne 30. 9. 2022    doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D. 

     proděkanka pro vzdělávací činnost a přijímací řízení 
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