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Odkazované části

§1
Úvodní ustanovení
(1) Podmínky přijetí ke studiu na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (dále jen
„ZF MENDELU“) jsou zveřejňovány na základě § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“) v
platném znění a v souladu s odpovídajícími ustanoveními Statutu Mendelovy univerzity
v Brně a Studijního a zkušebního řádu ze dne 14. 1. 2019, dále také v souladu
s usnesením Akademického senátu ZF MENDELU stanovuje děkanka ZF MENDELU (dále
jen „děkanka“) tyto podmínky pro druhý termín přijímacího řízení pro bakalářské
studijní programy v akademickém roce 2019/2020.
(2) Podmínky pro přijetí ke studiu zveřejňuje ZF MENDELU nejpozději do 20. 5. 2019 na své
úřední desce, dále pak na internetové adrese www.zf.mendelu.cz.
(3) Tento dokument upravuje podmínky pro přijetí v bakalářských studijních programech
(Bc.) na ZF MENDELU.

§2
Obecné podmínky přijímacího řízení
(1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou.
(2) O přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkanka
fakulty. Studentem se všemi právy a povinnostmi se uchazeč stává dnem zápisu do
studia.
(3) Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou dostupné prostřednictvím Univerzitního
informačního systému (UIS).
(4) Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle
§ 49 odst. 5. Vysoká škola není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět
uchazeče o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
(5) Dle § 69 „Doručování písemností studentům a uchazečům o studium“ vysoká škola v
řízeních podle § 50 doručuje písemnosti uchazečům o studium sama nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím vydaným v řízení
podle § 50 vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči
doručit prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li
tak vnitřní předpis vysoké školy a uchazeč s tímto způsobem doručení předem na
přihlášce souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě
považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v elektronickém informačním
systému uchazeči.
(6) Uchazeč je povinen se zapsat do studia. Termíny zápisů stanovuje studijní oddělení
děkanátu ZF MENDELU dle platného harmonogramu. Před termínem zápisu nebudou
vydávána žádná potvrzení o studiu.
(7) Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Vysoká škola může
namísto umožnění nahlížet do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu.

(8) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.
(9) Odvolacím správním orgánem je rektorka MENDELU.
(10) Rektorka MENDELU přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání
rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy vysoké školy a fakulty a
s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými vysokou školou nebo fakultou.
(11) Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje s děkanátem ZF
MENDELU (v přezkumném řízení s rektorkou univerzity) pouze uchazeč. S veškerými
dotazy či sděleními k přijímacímu řízení je možné se obracet přímo na studijní oddělení
ZF MENDELU. S ohledem na znění Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.
nelze informace podávat telefonicky a ani sdělovat třetím osobám.
§3
Přihláška ke studiu
(1) Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního
systému MENDELU (UIS). Adresa pro podání elektronické přihlášky je:
http://is.mendelu.cz/prihlaska/. Za řádně a kompletně podanou přihlášku se považuje
vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška ke studiu. Přihlášku musí uchazeč zaslat spolu
s dokladem o zaplacení správního poplatku a povinnými přílohami nejlépe doporučeně
do 9. 8. 2019 pro obor Zahradní a krajinářská architektura (nově specializace Krajinářská
architektura), pro ostatní bakalářské obory do 16. 8. 2019 na adresu studijního oddělení
ZF MENDELU.
(2) Správnost údajů u přihlášky do bakalářského studia o prospěchu studenta na SŠ
potvrzuje ředitelství SŠ razítkem a podpisem statutárního zástupce školy. Přihlášky
uchazečů, kteří studium na SŠ ukončili dříve, může potvrdit škola, kterou absolvovali,
nebo tito uchazeči připojí k přihlášce kopie ročníkových vysvědčení, které nemusí být
ověřené.
(3) Povinnou přílohou přihlášky do bakalářských studijních programů je úředně ověřená
kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole.
(4) Ke dni podání přihlášky je splatný správní poplatek, spojený s přijímacím řízením do
bakalářských studijních programů, uskutečňovaných v českém jazyce, ve výši 440,- Kč
pro všechny bakalářské studijní programy mimo obor Zahradní a krajinářská architektura
(nově specializace Krajinářská architektura), kde je stanoven správní poplatek ve výši
530,- Kč. Poplatek se hradí převodem, bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve
prospěch účtu Mendelovy univerzity v Brně podle pokynů uvedených v elektronické
přihlášce. Poplatek nelze platit v hotovosti. Poplatek je nevratný.
(5) Dnem doručení přihlášky na ZF MENDELU je zahájeno přijímací řízení. Nesprávně nebo
neúplně vyplněná přihláška, přihláška doručená po stanoveném termínu a přihláška bez
dokladu o zaplacení správního poplatku nebude k přijímacímu řízení přijata.
(6) Pokud budou shledány nedostatky u přihlášky, u které byl uhrazen správní poplatek,
bude uchazeč vyzván k jejich odstranění ve lhůtách uvedených v rámci UIS, případně na
základě výzvy a pokynů studijního oddělení fakulty. Neodstraněním nedostatků ve
stanovené lhůtě se přijímací řízení zastavuje.

(7) Podáním přihlášky uchazeč stvrzuje, že je schopen absolvovat studium v jazyce, ve
kterém je daný program vyučován. Výuka proběhne v českém jazyce.
(8) Svým podpisem každý uchazeč potvrzuje správnost a pravdivost údajů, které v přihlášce
uvedl.
(9) Písemné dokumenty se doručují na adresu:
Zahradnická fakulta MENDELU
Studijní oddělení děkanátu
Valtická 337
691 44 Lednice
Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA 2. kolo“.
§4
Přijímací řízení
(1) Přijímací řízení probíhá dle výše uvedeného termínu.
(2) Přijímací řízení ke studiu v bakalářských studijních programech je vypisováno pro studijní

obory/specializace:
• pro obor/specializaci Zahradnictví
– prezenční forma – (nejvyšší počet přijímaných uchazečů – 40)
• pro obor/specializaci Zahradnictví
– kombinovaná forma – (nejvyšší počet přijímaných uchazečů – 40)
• pro obor/specializaci Vinohradnictví a vinařství
– prezenční forma – (nejvyšší počet přijímaných uchazečů – 30)
• pro obor/specializaci Vinohradnictví a vinařství
– kombinovaná forma – (nejvyšší počet přijímaných uchazečů – 30)
• pro obor/specializaci Jakost rostlinných potravinových zdrojů (v případě
udělené akreditace, nově – Zpracovatelské technologie a kvalita potravin)
– prezenční forma (nejvyšší počet přijímaných uchazečů – 30)
• pro obor /specializaci Floristická tvorba - prezenční forma – 30
• pro obor/specializaci Správa zeleně (v případě udělené akreditace, nově –
Realizace a správa zeleně)
– kombinovaná forma (nejvyšší počet přijímaných uchazečů – 30)
• pro obor/specializaci Zahradní a krajinářská architektura (v případě udělené
akreditace, nově – Krajinářská architektura)
– prezenční forma (nejvyšší počet přijímaných uchazečů – 40)
• pro obor/specializaci Zahradní a krajinářské realizace
– prezenční forma – (nejvyšší počet přijímaných uchazečů – 30)
(3) Hlavními kritérii pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního oboru/specializace na

ZF MENDELU jsou:
•

průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při
prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu
se počet bodů úměrně snižuje.

•

průměrný prospěch za maturitní zkoušku (maximálně 100 bodů).

O přijetí rozhodne děkanka ZF MENDELU na základě pořadí uchazeče a maximálního
počtu přijímaných uchazečů.
(4) Zvláštní, doplňující hodnotící kritéria (§ 5) jsou stanovena pro studijní

obor/specializaci Zahradní a krajinářská architektura (v případě udělené akreditace,
nově – Krajinářská architektura)
§5
Podmínky přijímacího řízení pro studijní obor/specializaci Zahradní a krajinářská
architektura (v případě udělené akreditace, nově – Krajinářská architektura)
(1) Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů dle § 4 této vyhlášky doplňují
výsledky talentové zkoušky a ústního pohovoru. Talentová zkouška prokazuje základní

schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby.
(2) Talentová zkouška prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby.

Talentová zkouška je složena:
• ze dvou kresebných studií předmětné skutečnosti
– studie zátiší s hlavou (správné vyjádření proporčních a objemových
vztahů)
– studie reálného krajinného prostoru (schopnost kresebného vyjádření
prostorových a perspektivních jevů a hmotových vztahů v plenéru)
• jedné kresebné studie z představy (vyjádření představy zahradního či
krajinného prostoru)
(3) Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných posluchačů dále doplňují výsledky ústního

pohovoru. Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu o obor a na celkový přehled
uchazeče:
• ze všeobecných znalostí výtvarné kultury
• ze znalostí biologie na úrovni středoškolského studia: morfologie a anatomie
rostlin, fyziologie rostlin, dědičnost a proměnlivost rostlin, systematika rostlin,
základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životní
prostředí aj.
Předmětem hodnocení je také kulturním povědomí a vystupování uchazeče.
(4) Kritéria vyhodnocování talentové zkoušky a ústního pohovoru:

Talentová zkouška se skládá z:
• kresba zátiší s hlavou – maximálně 20 bodů
• kresba z představy – maximálně 20 bodů
• kresba z plenéru – maximálně 20 bodů
Ústní pohovor se skládá:
• z hodnocení všeobecných znalostí výtvarné kultury – maximálně 20 bodů
• z hodnocení znalostí biologie – maximálně 60 bodů
• z verbálního projevu u komise – maximálně 20 bodů
Celkový maximální počet 160 bodů dosahuje uchazeč součtem dílčích hodnocení:

•
•
•

talentová zkouška – maximálně 60 bodů
ústní pohovor z biologie – maximálně 60 bodů
ústní pohovor – kulturní přehled a verbální projev – maximálně 40 bodů

(5) Přijímací talentové zkoušky pro akademický rok 2019/2020 se uskuteční v termínu od

26. – 28. 8. 2019. Uchazeči budou k účasti vyzvání formou podle § 2 článku 5 této
vyhlášky.
(6) Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích

hodnocení. V případě rovnosti bodů bude pro přijetí rozhodovat součet bodů získaných
u ústního pohovoru. V případě shody u pohovoru rozhoduje talentová zkouška.
§6
Závěrečná ustanovení
(1) Děkanka ZF MENDELU si vyhrazuje právo studium v daném studijním programu

nezahajovat, pokud počet úspěšných uchazečů u přijímací zkoušky nedosáhne alespoň
10 úspěšných uchazečů, hlásících se do bakalářského studijního oboru/specializace. V
tomto případě děkanka ZF MENDELU rozhodne o přijetí úspěšných uchazečů do
studijních oborů/specializací příbuzných s ohledem na kapacitu daného programu a
fakulty.
(2) Děkanka ZF MENDELU si vyhrazuje právo, obdobně jako v doporučeném postupu

znovupřijetí ke studiu MŠMT, přijmout úspěšné uchazeče do nově akreditovaného
studijního programu, který je stejným nebo obdobným vůči akreditovanému studijnímu
oboru uskutečňovanému na fakultě, do kterého se uchazeči hlásí, pokud bude tato nová
akreditace fakultě udělena v průběhu přijímacího řízení, mezi termínem přijímacího
řízení a termínem zápisu do studia, mezi termínem zápisu do studia a termínem zahájení
akademického roku a také po termínu zahájení akademického roku 2019/2020.
(3) Schváleno Akademickým senátem ZF MENDELU dne 20. 05. 2019.

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
děkanka ZF MENDELU

