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Další předpisy Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

§1
Úvodní ustanovení
(1) Podmínky pro přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu (dále jen „podmínky pro přijetí ke
studiu“) na Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „univerzita“) jsou stanoveny v souladu
s ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), příslušnými
ustanoveními Statutu Mendelovy univerzity v Brně a příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu
Mendelovy univerzity v Brně.
(2) Podmínky pro přijetí ke studiu jsou zveřejňovány podle § 49 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách.

§2
Studijní programy a studijní obory a specializace a předpokládané počty studentů zapsaných do studia
(1) Pro akademický rok 2020/2021 (pro zimní semestr akademického roku 2020/2021) se uskuteční přijímací
řízení ke studiu na Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně ve studijních programech a studijních
oborech/specializacích uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce. Předpokládaný počet studentů
zapsaných do studia je stanoven s ohledem na kapacitní možnosti Zahradnické fakulty.
a)

Bakalářské studijní programy a studijní obory/specializace

Studijní program

Zahradnické inženýrství

Krajinářská architektura

Realizace a správa zeleně

Forma studia

Předpokládaný
počet studentů
zapsaných do
studia

spec. Zahradnictví

prezenční

40

spec. Zahradnictví

kombinovaná

40

spec. Vinohradnictví a vinařství

prezenční

60

spec. Vinohradnictví a vinařství

kombinovaná

40

spec. Zpracovatelské technologie
a kvalita potravin

prezenční

30

spec. Zpracovatelské technologie
a kvalita potravin

kombinovaná

30

prezenční

45

prezenční

45

kombinovaná

30

prezenční

30

Studijní obor/specializace

bez specializace
spec. Zahradní
realizace

a

spec. Správa zeleně
Floristická tvorba

bez specializace
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b)

Navazující magisterské studijní programy a studijní obory a specializace

Studijní program

Zahradnické inženýrství

Forma studia

Předpokládaný
počet studentů
zapsaných do
studia

spec. Zahradnictví

prezenční

30

spec. Zahradnictví

kombinovaná

30

spec. Vinohradnictví a vinařství

prezenční

30

spec. Vinohradnictví a vinařství

kombinovaná

30

spec. Zpracovatelské technologie
a kvalita potravin

prezenční

20

spec. Zpracovatelské technologie
a kvalita potravin

kombinovaná

20

prezenční

30

prezenční

30

prezenční

15

Studijní obor/specializace

Zahradní a krajinářská architektura
Realizace a správa zeleně

bez specializace

Horticultural Engineering – Zahradnické
inženýrství

International
Master
Horticulture Science

of

(2) V závislosti na celkovém počtu studentů zapsaných do prvního semestru studia si fakulta vyhrazuje právo
v případě, že počet zapsaných studentů nedosáhne počtu stanoveného v odst. 1 pro daný studijní program a
studijní specializaci, nenabídnout přijetí dalším uchazečům.

§3
Podávání přihlášek ke studiu a poplatek za přijímací řízení
(1) Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému
Mendelovy univerzity v Brně (dále jen informační systém“) podle instrukcí uvedených přímo v aplikaci pro
podávání E-přihlášek. Formulář pro podání elektronické přihlášky ke studiu je dostupný na adrese
https://is.mendelu.cz/prihlaska/. Za řádně a kompletně podanou přihlášku ke studiu se považuje vyplněná,
elektronicky podaná, vytištěná a podepsaná přihláška ke studiu, kterou uchazeč spolu s dokladem o zaplacení
a povinnými přílohami zašle do 30. 04. 2020 (přihlášky k bakalářskému studiu); do 21. 05. 2020 (přihlášky
k navazujícímu magisterskému studiu) na studijní oddělení Zahradnické fakulty v Lednici.
(2) Povinnými přílohami přihlášky ke studiu v bakalářském studijním programu jsou:
a) údaje o prospěchu uchazeče ze střední školy potvrzené ředitelstvím školy; pokud uchazeč střední školu
absolvoval v předcházejících letech, může prospěch doložit kopiemi ročníkových vysvědčení, a
b) ověřená kopie maturitního vysvědčení; pokud jím uchazeč v době podání přihlášky nedisponuje, je třeba
kopii dodat na studijní oddělení fakulty nejpozději 17. 07. 2020.
(3) Uchazeč o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, který získal zahraniční středoškolské
vzdělání, je povinen, s výjimkou uchazeče slovenské státní příslušnosti, k přihlášce ke studiu přiložit:
a) ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v České republice podle obecně
závazných předpisů České republiky,
b) ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich ověřený překlad provedený soudním
překladatelem, a
c) doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni A2 Evropského referenčního rámce
pro jazyky.
(4) Povinnou přílohou přihlášky ke studiu v navazujícím magisterském studiu je ověřená kopie
bakalářského/magisterského diplomu; pokud jím uchazeč v době podání přihlášky nedisponuje, je třeba kopii
dodat na studijní oddělení fakulty nejpozději 18. 09. 2020.
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(5) Uchazeč o přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studiu, který získal zahraniční vysokoškolské
vzdělání, je povinen, s výjimkou uchazeče slovenské státní příslušnosti, k přihlášce ke studiu přiložit
a) ověřenou kopii nostrifikačního rozhodnutí, a
b) ověřenou kopii zahraničního diplomu, případně doklad nahrazující zahraniční diplom.
(6) Pokud se uchazeč uchází o studium ve studijním programu s více specializacemi, vyplní také alternativu
ke zvolené specializaci. Alternativa k hlavní zvolené specializaci studijního programu, do kterého uchazeč
podává přihlášku, je alternativou uchazeče v případě nesplnění podmínek přijímacího řízení k hlavní vybrané
specializaci.
(7) Přihláška ke studiu v bakalářském studijním programu musí být podána do 30. 04. 2020.
(8) Přihláška ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu musí být podána do 21. 05. 2020.
(9) Ke dni podání přihlášky ke studiu je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením.
a) Pro bakalářské studijní programy – Zahradnické inženýrství, Realizace a správa zeleně je stanoven
poplatek ve výši 450,- Kč. Pro bakalářský studijní program Krajinářská architektura je stanoven poplatek
ve výši 550,- Kč.
b) Pro navazující magisterský studijní program Zahradnické inženýrství je stanoven poplatek ve výši 450,Kč. Pro navazující magisterský studijní program Zahradní a krajinářská architektura a pro navazující
magisterský studijní program Realizace a správa zeleně je stanoven poplatek ve výši 550,- Kč.
c) Poplatek se zasílá na číslo účtu uvedené v elektronické přihlášce. Platba musí být označena variabilním
symbolem, který je individuálně přidělen každému uchazeči o studium. Uhrazený poplatek je nevratný.
(10) Poplatek spojený s přijímacím řízením se v případě studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce
nevyměřuje.
(11) Nedostatky v elektronické přihlášce uchazeč o studium odstraňuje způsobem a ve lhůtách uvedených
v informačním systému, případně na základě výzvy a pokynů studijního oddělení fakulty. Řádné a včasné
neodstranění nedostatků může mít za důsledek zastavení přijímacího řízení. V případě přihlášky ke studiu
bez uhrazeného poplatku spojeného s přijímacím řízením bude přijímací řízení zastaveno.
§4
Obecné podmínky přijímacího řízení
(1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.
(2) Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia ve
stejném nebo příbuzném bakalářském nebo magisterském studijním programu nebo příbuzné vzdělání
dosažené podle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, pokud není specifikováno jinak v dalších částech této
vyhlášky.
(3) O přijetí ke studiu rozhoduje na základě výsledků dosažených při přijímací zkoušce děkan. Poradním orgánem
je přijímací komise.
(4) Náhled výsledků přijímacího řízení je uchazeči o studium dostupný prostřednictvím informačního systému.
(5) Rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 5 zákona
o vysokých školách. Vysoká škola není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět uchazeče
o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Rozhodnutí o přijetí/oznámení o splnění podmínek přijímacího
řízení je uchazeči o studium doručováno v souladu s obecně závaznými předpisy. Je-li rozhodnutím vydaným
v řízení podle § 50 zákona o vysokých školách vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno
rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím informačního systému, pokud uchazeč s tímto způsobem doručení
předem na přihlášce ke studiu souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě
považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v informačním systému.
(6) Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke studiu, je pozván k zápisu do studia, nejpozději
při kterém jsou ověřeny podmínky dosaženého vzdělání podle § 3. V případě, že počet ke studiu zapsaných
uchazečů je menší než počet uvedený v § 2, je přijímací komise oprávněna navrhnout děkanovi přijetí další
skupiny uchazečů.
(7) O termínu zápisu do studia bude uchazeč o studium informován v pozvánce (termín řádného zápisu 13.
– 17. 7. 2020, náhradní termín 9. 9. 2020.
(8) Pokud uchazeč o studium v termínu zápisu nedisponuje požadovaným dokladem o předchozím vzdělání,
může požádat děkana o odložení termínu zápisu stanoveného v pozvánce. Žádost musí být podána nejpozději
08. 07. 2020.
(9) Uchazeči o studium, který nesplnil podmínky pro přijetí ke studiu, je vydáno rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeči,
u kterého nebylo možné ověřit splnění podmínek pro přijetí ke studiu, je vydáno usnesení o zastavení
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přijímacího řízení. Tyto písemnosti jsou uchazeči o studium doručovány v souladu s obecně závaznými
předpisy.
(10) Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí. Univerzita může namísto umožnění nahlížet
do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu.
(11) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím správním
orgánem je rektor; odvolání se podává prostřednictvím děkanky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v
Brně.

§5
Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení ke studiu v bakalářském studijním programu Zahradnické
inženýrství, bakalářském studijním programu Floristická tvorba a bakalářském studijním programu
Realizace a správa zeleně, uskutečňovaných v českém jazyce
(1) Podávání přihlášek ke studiu, poplatek za přijímací řízení a obecné podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny
v § 3 a § 4 této vyhlášky.
(2) Přijímací zkouška není součástí přijímacího řízení.
(3) Kritériem pro hodnocení uchazečů ke studiu je:
a) průměrný prospěch za 3,5 roku studia na SŠ určený jako souhrnný průměr všech známek (max. 100
bodů);
b) průměrný prospěch za maturitní zkoušku (max. 100 bodů).
(4) O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.
(5) Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny do 17. 6. 2020.

§6
Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení ke studiu v bakalářském studijním programu Krajinářská
architektura uskutečňovaném v českém jazyce
(1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.
(2) Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška a písemná zkouška z biologie.
(3) Talentová zkouška prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby. Talentová zkouška
je složena z realizace tří kresebných studií a ústního pohovoru.
a) kresebné studie:
• kresebné studie předmětné skutečnosti:
– studie zátiší s hlavou - správné vyjádření proporčních a objemových vztahů (max. 20 bodů);
– studie reálného krajinného prostoru - schopnost kresebného vyjádření prostorových
a perspektivních jevů a hmotových vztahů v plenéru (max. 20 bodů).
• kresebná studie z představy - vyjádření představy zahradního či krajinného prostoru (max. 20 bodů).
b) ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu o obor:
• na celkový přehled uchazeče ze všeobecných znalostí výtvarné kultury a dalších specifických
znalostí oboru (max. 20 bodů);
• předmětem hodnocení je také kulturní povědomí uchazeče a vystupování uchazeče – verbální projev
(max. 20 bodů).
(4) Zkouška z biologie je formou písemného testu, který má tři části – část testovou, písemnou a poznávací
(perokresby rostlin).
a) zkouška prověřuje znalosti, které uchazeč o studium oboru získal středoškolským studiem (max. 60
bodů):
• z okruhu morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnosti a proměnlivosti rostlin,
systematiky rostlin, včetně rostlin charakteristických pro základní typy rostlinných společenstev v naší
krajině, ekologie, životního prostředí;
• pozorováním v sídlech, v krajině a ze současných sdělovacích prostředků.
(5) 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 výsledek talentové zkoušky.
(6) Celkový maximální počet 160 bodů dosahuje uchazeč součtem dílčích hodnocení:
a) talentová zkouška – kresebné studie (max. 60 bodů);
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b) talentová zkouška – ústní pohovor (max. 40 bodů);
c) písemná zkouška z biologie (max. 60 bodů).
(7) Přijímací řízení popsané v § 6 odstavci 3. a v odstavci 4. se uskuteční ve dnech 25. – 29. 5. 2020. Uchazeč
bude informován o termínu konání Talentové zkoušky a Zkoušky z biologie pozvánkou nejpozději do 10. 04.
2020.
(8) Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny do 17. 6. 2020.
§7
Podmínky přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Zahradnické inženýrství
uskutečňovaném v českém jazyce
(1) Podávání přihlášek ke studiu, poplatek za přijímací řízení a obecné podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny
v § 3 a § 4 této vyhlášky.
(2) Povinnou součástí přijímacího řízení je rozdílová zkouška a ústní pohovor
(3) Od povinnosti konat rozdílovou zkoušku a ústní pohovor jsou osvobozeni uchazeči o studium z řad absolventů
stejného nebo příbuzného bakalářského studijního programu realizovaného na ZF MENDELU v Brně, kteří
budou po úspěšném absolvování bakalářské zkoušky přijati do magisterského studia na základě podané
přihlášky a studijních výsledcích v bakalářském stupni studia.
a) kritéria hodnocení:
• za dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu lze získat maximálně 20 bodů podle přepočtu
následující klasifikační stupnice:
– klasifikace 1,00 – 1,49 (20 bodů)
– klasifikace 1,50 – 1,99 (15 bodů)
– klasifikace 2,00 – 2,49 (10 bodů)
– klasifikace 2,50 – 2,99 (5 bodů)
– klasifikace > 3,00 (0 bodů)
• za výslednou klasifikaci státní bakalářské zkoušky (SBZ) lze získat maximálně 20 bodů podle
přepočtu následující klasifikační stupnice:
– klasifikace SBZ – A (20 bodů)
– klasifikace SBZ – B (15 bodů)
– klasifikace SBZ – C (10 bodů)
– klasifikace SBZ – D (5 bodů)
– klasifikace SBZ – E (0 bodů)
b) celkový maximální počet bodů, které lze získat v přijímacím řízení, pro uchazeče podle § 7 odstavce 3,
do navazujícího magisterského studijního programu „Zahradnické inženýrství“ je 40 bodů.
(4) Absolventi bakalářského studijního programu, realizovaného na jiných fakultách nebo univerzitách, budou
přijímáni do navazujícího magisterského studia – po předložení diplomu o vykonání státní bakalářské zkoušky
- podle těchto kritérií:
a) za dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu lze získat maximálně 20 bodů podle přepočtu
následující klasifikační stupnice:
• klasifikace 1,00 – 1,49 (20 bodů)
• klasifikace 1,50 – 1,99 (15 bodů)
• klasifikace 2,00 – 2,49 (10 bodů)
• klasifikace 2,50 – 2,99 (5 bodů)
• klasifikace > 3,00 (0 bodů)
b) hodnocení výsledků bakalářské zkoušky u příbuzných studijních oborů se v rámci přijímacího řízení
neprovádí, je nahrazeno ústním pohovorem a rozdílovými zkouškami z disciplín, které tvoří bakalářskou
zkoušku na ZF
• Rozdílové zkoušky pro přijímací řízení - specializace Zahradnictví
Okruh A: Biologie rostlin (botanika, fyziologie rostlin, genetika rostlin, mikrobiologie)
Okruh B: Zahradnictví (zelinářství, ovocnictví, vinohradnictví, školkařství)
Okruh C: Ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing, právo)
•

Rozdílové zkoušky pro přijímací řízení - specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin
Okruh A: Disciplíny managementu jakosti (kvalitologie a řízení jakosti, instrumentální a senzorická
analýza jakosti, jakost v legislativě)
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Okruh B: Technologické disciplíny (skladování, konzervační metody, technologie zpracování, ovocné
destiláty, vinařství)
Okruh C: Společenskovědní disciplíny (ekonomika, marketing, management)
•

Rozdílové zkoušky pro přijímací řízení - specializace Vinohradnictví a vinařství
Okruh A: Teoretický základ (botanika, fyziologie rostlin, mikrobiologie, genetika)
Okruh B: Profilové disciplíny oboru (vinohradnictví, vinařství)
Okruh C: Ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing)

•

Uchazeči bude položena jedna otázka z každého okruhu A, B, C. Každá odpověď bude klasifikována
samostatně. Celkové hodnocení ústního pohovoru bude vypočítáno jako aritmetický průměr z
jednotlivých rozdílových zkoušek a bude hodnoceno podle přepočtu následující klasifikační stupnice:
– klasifikace – A (20 bodů)
– klasifikace – B (15 bodů)
– klasifikace – C (10 bodů)
– klasifikace – D (5 bodů)
– klasifikace – E (0 bodů)

c) Za hodnocení ústního pohovoru a rozdílové zkoušky lze získat maximálně 20 bodů. Při hodnocení
známkou F nesplnil uchazeč podmínky pro přijímací řízení.
d) Celkový maximální počet bodů, které lze získat v přijímacím řízení, pro uchazeče podle § 7 odstavce 4,
do navazujícího magisterského studijního programu „Zahradnické inženýrství“ je 40 bodů.
(5) O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.
(6) Výsledky přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program budou oznámeny do 13. 7. 2020.

§8
Podmínky přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Zahradní a krajinářská
architektura uskutečňovaném v českém jazyce
(1) Podávání přihlášek ke studiu, poplatek za přijímací řízení a obecné podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny
v § 3 a § 4 této vyhlášky.

(2) Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení ke studiu pro absolventy stejného nebo příbuzného bakalářského
studijního programu uskutečňovaného na Zahradnické fakultě
absolventi stejného nebo příbuzného bakalářského studijního programu uskutečňovaného na
Zahradnické fakultě, mohou být po úspěšném absolvování Státní bakalářské zkoušky přijati do
navazujícího magisterského studia na základě přihlášky a úspěšného ukončení přijímacího řízení.

a)

b)

součástí přijímacího řízení jsou tato hodnocení:
za dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu lze získat maximálně 20 bodů podle přepočtu
následující klasifikační stupnice:
– klasifikace 1,00 – 1,49 (20 bodů)
– klasifikace 1,50 – 1,99 (15 bodů)
– klasifikace 2,00 – 2,49 (10 bodů)
– klasifikace 2,50 – 2,99 (5 bodů)
– klasifikace > 3,00 (0 bodů)
• za výslednou klasifikaci státní bakalářské zkoušky (SBZ) lze získat maximálně 20 bodů podle
přepočtu následující klasifikační stupnice:
– klasifikace SBZ – A (20 bodů)
– klasifikace SBZ – B (15 bodů)
– klasifikace SBZ – C (10 bodů)
– klasifikace SBZ – D (5 bodů)
– klasifikace SBZ – E (0 bodů)
•

c)
•
•

součástí přijímacího řízení je dále povinná klauzurní zkouška. Průběh klauzurní zkoušky je následující:
zadání práce: řešení konkrétního prostoru, který bude popsán a definován,
předmět řešení: průkazné návrhové řešení z hlediska výtvarného, architektonického, provozního a
technologického na úrovni studie, obsahující situaci, řezy, ortogonální pohledy a perspektivy,
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•
•
•

dle potřeby je možno zadat biotechnický okruh jako samostatný objekt i mimo řešený prostor, nebo
jako detail v rámci zadaného prostoru,
technika kresby přiměřená architektonickému výkresu, ruční zpracování, formát A1,
řešení klauzurní práce bude probíhat max. 10 hod. v uvedeném termínu; uchazeči budou rozděleni
do skupin a pracovat v různých místnostech.

Obtížnost tématu a forma zpracování budou stanoveny na zvládnutelné úrovni tvůrčích a technických
schopností, znalostí a dovedností výborného až velmi dobrého absolventa bakalářského stupně studia,
schopného kreativně syntetizovat partikulární zkušenosti z jednotlivých profilových studijních kurzů
bakalářského stupně studia.
Výsledná klasifikace klauzurní zkoušky je ohodnocena max. 40 body.
Termín konání klauzurní zkoušky je stanoven na 1. 6. 2020. Náhradní termín klauzurní zkoušky je
stanoven na 17. – 19. 6. 2020.
d)
•
•

•
•

•
•

součástí přijímacího řízení je dále předložení portfolia uchazeče ke studiu.
průběžné vedení profesního portfolia je podmínkou České komory architektů pro uznání
požadovaného vzdělání k výkonu povolání autorizovaného architekta.
portfolio prací obsahuje všechny tvůrčí výsledky, dosažené do data předložení, v průběhu studia:
– výsledky mezinárodních workshopů,
– výsledky odborné praxe,
– popřípadě individuální tvorba,
– materiály z účastí ve veřejných architektonických soutěžích (např. Lenné Preis, Cena Petra
Parléře, soutěže IFLA a EFLA),
– výsledky ateliérových, semestrálních a dalších původních prací.
formát portfolia je omezen na velikost A3. provedení je volné, samo o sobě vypovídající a hodnocené
z hlediska přiměřenosti, invence a výtvarného vkusu.
portfolio prací bude hodnoceno předem stanovenou, pro všechny uchazeče identickou komisí, aby
byla umožněna komparativní analýza. Výsledkem hodnocení portfolia bude stanovení pořadí
jednotlivých uchazečů podle kvality tvůrčích výsledků.
portfolio je předloženo v termínech konání klauzurní zkoušky dne 1. 6. 2019 nebo v náhradním
termínu konání klauzurní zkoušky.
výsledná klasifikace portfolia je ohodnocena max. 20 body.
celkový maximální počet bodů, který lze získat v přijímacím řízení, pro uchazeče podle § 8 odstavce 2,
do navazujícího magisterského studijního programu „Zahradní a krajinářská architektura“ je 100 bodů.
V případě shodnosti počtu bodů rozhoduje počet bodů získaných za klauzurní práci. O přijetí rozhodne
pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

e)

(3) Absolventi jiných bakalářských studijních programů realizovaných na jiných fakultách MENDELU nebo jiných
univerzitách, budou přijímáni do navazujícího magisterského studia na základě podmínek stanovených § 3 a
§ 4, dále na základě podmínek a hodnotících kritérií uvedených v § 8 odstavci 2, které jsou dále doplněny
povinným vykonáním rozdílové zkoušky.
rozdílová zkouška odpovídá okruhům Státní bakalářské zkoušky bakalářského studijního programu
Krajinářská architektura.

a)
b)

okruhy rozdílové zkoušky:
výtvarně architektonický okruh - zahrnuje především témata uvedená v sylabech vyučovaných
předmětů v bakalářském studijním programu (Dějiny umění, Teorie a vývoj zahradní architektury,
Zahradně architektonická tvorba, Materiály a konstrukce, Nauka o krajině, Ekologie, Krajinné
plánování, Územní plánování, Urbanismus).
• biologicko-technologický okruh (Dendrologie, Květinářství, Použití rostlin, Zakládání a údržba
zeleně).
•

c)

každý výše uvedený okruh je hodnocen klasifikací: uspěl - neuspěl. V případě, že uchazeč neuspěl
alespoň v jednom z okruhů, je výsledek rozdílové zkoušky "neuspěl".

d)

celkový maximální počet bodů, který lze získat v přijímacím řízení podle § 8 odstavce 3 pro uchazeče
do navazujícího magisterského studijního programu „Zahradní a krajinářská architektura“ je 100 bodů.
V případě shodnosti počtu bodů rozhoduje počet bodů získaných za klauzurní práci. Pokud uchazeč
získá hodnocení za vykonanou rozdílovou zkoušku „neuspěl“ nesplnil podmínky a kritéria pro přijetí do
navazujícího magisterského studijního programu „Zahradní a krajinářská architektura“. O přijetí
rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístil.

(4) Výsledky přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program budou oznámeny do 13. 7. 2020.
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§9
Podmínky přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Realizace a správa zeleně
uskutečňovaném v českém jazyce
(1) Podávání přihlášek ke studiu, poplatek za přijímací řízení a obecné podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny
v § 3 a § 4 této vyhlášky.
(2) Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení ke studiu pro absolventy stejného nebo příbuzného bakalářského
studijního programu uskutečňovaného na Zahradnické fakultě
absolventi stejného bakalářského studijního programu uskutečňovaného za Zahradnické fakultě, mohou
být po úspěšném absolvování Státní bakalářské zkoušky přijati do navazujícího magisterského studia
na základě přihlášky a úspěšného ukončení přijímacího řízení.

a)

b)

součástí přijímacího řízení jsou tato hodnocení:
za dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu lze získat maximálně 20 bodů podle přepočtu
následující klasifikační stupnice:
– klasifikace 1,00 – 1,49 (20 bodů)
– klasifikace 1,50 – 1,99 (15 bodů)
– klasifikace 2,00 – 2,49 (10 bodů)
– klasifikace 2,50 – 2,99 (5 bodů)
– klasifikace > 3,00 (0 bodů)
• za výslednou klasifikaci státní bakalářské zkoušky (SBZ) lze získat maximálně 20 bodů podle
přepočtu následující klasifikační stupnice:
– klasifikace SBZ – A (20 bodů)
– klasifikace SBZ – B (15 bodů)
– klasifikace SBZ – C (10 bodů)
– klasifikace SBZ – D (5 bodů)
– klasifikace SBZ – E (0 bodů)
•

celkový maximální počet bodů, který lze získat v přijímacím řízení, pro uchazeče podle § 9 odstavce 2,
do navazujícího magisterského studijního programu „Realizace a správa zeleně“ je 40 bodů.

c)

(3) Absolventi příbuzných a jiných bakalářských studijních programů realizovaných na jiných fakultách MENDELU
nebo jiných univerzitách, budou přijímáni do navazujícího magisterského studia na základě podmínek
stanovených § 3 a § 4, dále na základě podmínek a hodnotících kritérií uvedených v § 9 odstavci 2, které jsou
dále doplněny povinným vykonáním rozdílové zkoušky.
rozdílové zkouška odpovídá okruhům Státní bakalářské zkoušky bakalářského studijního programu
Realizace a správa zeleně.

a)
b)

okruhy rozdílové zkoušky:
Biologický okruh – ústní zkouška: zahrnuje především témata uvedená v sylabech vyučovaných
předmětů v bakalářském studijním programu „Realizace a správa zeleně“ (Ekologie, Nauka o krajině,
Fytocenologie, Dendrologie, Květinářství),
• Technologický okruh – ústní zkouška: zahrnuje především témata uvedená v sylabech vyučovaných
předmětů v bakalářském studijním programu „Realizace a správa zeleně“: (Zakládání a údržba
zeleně, Mechanizace),
• Stavebně-architektonický okruh – ústní zkouška: zahrnuje především témata uvedená v sylabech
vyučovaných předmětů v bakalářském studijním programu „Realizace a správa zeleně“: (Teorie a
vývoj krajinářské architektury, Krajinářská architektura, Stavební materiály a konstrukce).
•

c)

každý výše uvedený okruh je hodnocen klasifikací: uspěl - neuspěl. V případě, že uchazeč neuspěl
alespoň v jednom z okruhů, je výsledek rozdílové zkoušky "neuspěl".

d)

celkový maximální počet bodů, který lze získat v přijímacím řízení podle § 8 odstavce 3 pro uchazeče
do navazujícího magisterského studijního programu „Realizace a správa zeleně“ je 40 bodů. Pokud
uchazeč získá hodnocení za vykonanou rozdílovou zkoušku „neuspěl“ nesplnil podmínky a kritéria pro
přijetí do navazujícího magisterského studijního programu „Realizace a správa zeleně“

(4) O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístil.
(5)

Výsledky přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program budou oznámeny do 13. 7. 2020.
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§ 10
Podmínky přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu „Horticultural Engineering Zahradnické inženýrství“
obor International Master of Horticulture Science uskutečňovaném v anglickém jazyce
(1) Podávání přihlášek ke studiu, poplatek za přijímací řízení a obecné podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny
v § 3 a § 4 této vyhlášky.
(2) Povinnou součástí přijímacího řízení je rozdílová zkouška (vedená v českém jazyce) a ústní pohovor
v angličtině.
(3) Od povinnosti konat rozdílovou zkoušku jsou osvobozeni uchazeči o studium z řad absolventů studijního
bakalářského programu Zahradnické inženýrství nebo příbuzného bakalářského studijního programu
realizovaného na ZF MENDELU v Brně, kteří budou po úspěšném absolvování Státní bakalářské zkoušky
přijati do magisterského studia na základě podané přihlášky a studijních výsledcích v bakalářském stupni
studia.
a)

podmínky a kritéria hodnocení
za dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu lze získat maximálně 20 bodů podle přepočtu
následující klasifikační stupnice:
– klasifikace 1,00 – 1,49 (20 bodů)
– klasifikace 1,50 – 1,99 (15 bodů)
– klasifikace 2,00 – 2,49 (10 bodů)
– klasifikace 2,50 – 2,99 (5 bodů)
– klasifikace > 3,00 (0 bodů)
• za výslednou klasifikaci státní bakalářské zkoušky (SBZ) lze získat maximálně 20 bodů podle
přepočtu následující klasifikační stupnice:
– klasifikace SBZ – A (20 bodů)
– klasifikace SBZ – B (15 bodů)
– klasifikace SBZ – C (10 bodů)
– klasifikace SBZ – D (5 bodů)
– klasifikace SBZ – E (0 bodů)
• ústní pohovor v anglickém jazyce, kterým uchazeč prokáže znalost orientace v současné
problematice zahradnictví, která pokrývá oblasti související zejména se zelinářstvím, ovocnářstvím,
vinařstvím, skleníkovou produkcí, rostlinnými biotechnologiemi, skladováním zahradnických produktů
a okrasným zahradnictvím. Za výslednou klasifikaci pohovoru lze získat maximálně 20 bodů podle
následující klasifikační stupnice:
– klasifikace – A (20 bodů)
– klasifikace – B (15 bodů)
– klasifikace – C (10 bodů)
– klasifikace – D (5 bodů)
– klasifikace – E (0 bodů)
•

b)

celkový maximální počet bodů, který lze získat v přijímacím řízení pro uchazeče podle § 10 odstavce 3,
do navazujícího magisterského studijního programu „Horticultural Engineering - Zahradnické inženýrství“
obor International Master of Horticulture Science uskutečňovaném v anglickém jazyce je 60 bodů.

(4) Absolventi bakalářského studijního programu realizovaného na jiných fakultách MENDELU v Brně nebo jiných
univerzitách, budou přijímáni do navazujícího magisterského studia – po předložení diplomu o vykonání Státní
bakalářské zkoušky - podle těchto kritérií:
a) za dosažené studijní výsledky v bakalářském studiu lze získat maximálně 20 bodů podle přepočtu
následující klasifikační stupnice:
• klasifikace 1,00 – 1,49 (20 bodů)
• klasifikace 1,50 – 1,99 (15 bodů)
• klasifikace 2,00 – 2,49 (10 bodů)
• klasifikace 2,50 – 2,99 (5 bodů)
• klasifikace > 3,00 (0 bodů)
b) hodnocení výsledků bakalářské zkoušky u příbuzných studijních oborů se v rámci přijímacího řízení
neprovádí, je nahrazeno rozdílovými zkouškami z disciplín, které tvoří státní bakalářskou zkoušku na ZF
pro studijní program Zahradnické inženýrství
• Rozdílové zkoušky pro přijímací řízení:
– Okruh A: Biologie rostlin (botanika, fyziologie rostlin, genetika rostlin, mikrobiologie),
– Okruh B: Zahradnictví (květinářství, ovocnictví, zelinářství, vinohradnictví),
– Okruh C: Ekonomické disciplíny (ekonomika, marketing, právo),
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Uchazeči bude položena jedna otázka z každého okruhu A, B, C. Každá odpověď bude klasifikována
samostatně. Celkové hodnocení ústního pohovoru bude vypočítáno jako aritmetický průměr z
jednotlivých rozdílových zkoušek a bude hodnoceno podle přepočtu následující klasifikační stupnice:
– klasifikace – A (20 bodů)
– klasifikace – B (15 bodů)
– klasifikace – C (10 bodů)
– klasifikace – D (5 bodů)
– klasifikace – E (0 bodů)
Za hodnocení rozdílové zkoušky lze získat maximálně 20 bodů. Při hodnocení známkou F nesplnil
uchazeč podmínky pro přijímací řízení.
•

ústní pohovor v anglickém jazyce, kterým uchazeč prokáže znalost orientace v současné
problematice zahradnictví, která pokrývá oblasti související zejména se zelinářstvím, ovocnářstvím,
vinařstvím, skleníkovou produkcí, rostlinnými biotechnologiemi, skladováním zahradnických produktů
a okrasným zahradnictvím. Za výslednou klasifikaci pohovoru lze získat maximálně 20 bodů podle
následující klasifikační stupnice:
– klasifikace – A (20 bodů)
– klasifikace – B (15 bodů)
– klasifikace – C (10 bodů)
– klasifikace – D (5 bodů)
– klasifikace – E (0 bodů)
c) celkový maximální počet bodů, který lze získat v přijímacím řízení pro uchazeče podle § 10 odstavce 4,
do navazujícího magisterského studijního programu „„Horticultural Engineering - Zahradnické
inženýrství“ obor International Master of Horticulture Science uskutečňovaném v anglickém jazyce“ je 60
bodů.
(5) Cizí státní příslušníci mohou ve zvláštních případech (např. příliš velká vzdálenost bydliště od sídla fakulty)
požádat děkana o prominutí ústní části přijímacího řízení. V tom případě uchazeč předkládá s přihláškou
ověřený doklad o absolvovaném bakalářském studiu (ověřená kopie vysokoškolského diplomu a prostá kopie
Dodatku k diplomu nebo jeho ekvivalentu), strukturovaný životopis, certifikát znalosti anglického jazyka od
mezinárodně uznávané organizace (Cambridge ESOL Examinations, TOEFL, TELC) a motivační dopis a
doporučující dopis respektovaného odborníka v daném oboru.
(6) Povinnou součástí přihlášky ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu „Horticultural
Engineering - Zahradnické inženýrství“ obor International Master of Horticulture Science uskutečňovaném v
anglickém jazyce je doložení dokladu o vykonání zkoušky z anglického jazyka na minimální úrovni B2
Evropského referenčního rámce pro jazyky.
(7) Termín konání ústního pohovoru se uskuteční dne 1. 6. 2020.
(8) O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístil.
(9) Výsledky přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program budou oznámeny do 13. 7. 2020.
(10) Studium ve studijním programu „„Horticultural Engineering - Zahradnické inženýrství“ obor International Master
of Horticulture Science uskutečňovaném v anglickém jazyce je osvobozeno od poplatku za studium podle
platného Nařízení rektora „Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a
řízením ke jmenování profesorem“ číslo 7/2019.

§ 11
Závěrečná ustanovení
(1) Děkan si vyhrazuje právo nezahájit studium v daném studijním programu – oboru/specializaci v případě
nízkého počtu uchazečů o studium splňujících podmínky přijetí. Uchazečům o studium v těchto studijních
programech – oborech/specializacích bude nabídnuta možnost studia v příbuzném studijním programu –
oboru/specializaci.
(2) Pokud je udělena akreditace novému studijnímu programu před jednáním přijímací komise, vyhrazuje si děkan
právo přijmout uchazeče do studia v nově akreditovaném studijním programu, jestliže jde o uchazeče o studium
ve stejném nebo obdobném studijním programu, který splnil podmínky přijetí ke studiu.
(3) Děkan si vyhrazuje právo vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení.
(4) V případě přijímacích zkoušek konaných v zahraničí může děkan stanovit mírně odlišné termíny pro jednotlivé
kroky a podmínky přijímacího řízení.
(5) Zprávu o průběhu přijímacího řízení dle § 50 odst. 9 zákona o vysokých školách zveřejní fakulta na Úřední
desce fakulty - http://zf.mendelu.cz/27924-uredni-deska
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(6) Dotazy lze zasílat na info@zf.mendelu.cz
(7) Řádně vyplněné žádosti lze ve stanoveném termínu zasílat na adresu:
Mendelova univerzita
Zahradnická fakulta
Studijní oddělení děkanátu
Valtická 337
691 44 Lednice
(8) Tyto podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Zahradnickou fakultu
Mendelovy univerzity v Brně nabývají platnosti dnem schválení akademickým senátem Zahradnické fakulty.

§ 12
Dodatky – změny
(1) Tato vyhláška je změnou vyhlášky děkanky č. 8/2019 vydané pod č.j 26183/2019-591 ze dne 1. 12. 2019.
(2) Změny §3 odst. 1 a odst. 3 vydané pod č.j. 6706//2020-591 ze dne 20. 3. 2020 nabývají platnosti a účinnosti
dnem vyhlášení.

doc. Dr. Ing. Alena Salašová; v. r.

V Lednici dne 20. 3. 2020

děkanka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity

Schváleno akademickým senátem Zahradnické fakulty dne 23. 03. 2020

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph. D.; v.r
předseda Akademického senátu
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
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