
 
Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky 

pro akademický rok  2010/2011   
 
 
 
B2646 – bakalářský studijní program „ Informační technologie“ 
 
 
Termíny přijímacích zkoušek:  4. června 2010 
           10. září 2010 – 2. kolo obor Řízení procesů 
 
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 28. června 2010     
              13. září 2010 – 2. kolo obor Řízení procesů 
 
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání:   31. srpna 2010  
                                  20. října 2010 – 2. kolo ŘP 
 
Dokumentace o přijímacím řízení je uložena na studijním oddělení FEI a každému účastníku 
přijímacího řízení je na požádání přístupna do uplynutí 30 dnů od termínu přijímací zkoušky. 
 
Termín skončení přijímacího řízení: 20. října 2010 
 
Předměty a druh přijímací zkoušky:  přijímací zkouška byla všem uchazečům prominuta 
 
Kriteria hodnocení přijímacího řízení: 
 
Kriteria pro přijetí bez přijímacích zkoušek: 

  bez přijímacích zkoušek mohli být přijati absolventi středních škol až do celkového počtu 
  200 uchazečů v oboru Informační technologie a 75 uchazečů v oboru Řízení procesů; 
   uchazeči byli povinni do termínu přijímacího řízení předložit ověřenou kopii maturitního 
  vysvědčení. 

      
Statistické údaje písemných zkoušek: 
 
Písemné zkoušky nebyly konány, neboť pouze 438 uchazečů v oboru IT a 128 uchazečů v oboru ŘP 
předložilo maturitní vysvědčení a všichni mohli být přijati bez přijímací zkoušky v souladu  se 
směrnicí FEI č. 2/2009. 
 
Souhrnná tabulka: 
 

Obor 
Počet přihlášených Počet účast. zkoušky Přijato bez př. zk. Přijato po př. zk. 

Přijato celkem prez. komb. celk. prez. komb. celk. prez. komb. celk. prez. komb. celk. 

1802R007 
Informační 
technologie 

616 - 616 0 - 0 438 - 438 0 - 0 438 

3902R046 
Řízení 
procesů 

69 
89 

- 69 
89 

0 - 0 55 
73 

- 55 
73 

0 - 0 128 

Celkem 774 - 774 0 - 0 566 - 566 0 - 0 566 
 
 
 



B2612 – bakalářský studijní program „ Elektrotechnika a informatika“ 
 
 
Termíny přijímacích zkoušek:  4. června 2010 – 1. kolo 
                     10. září 2010    -   2. kolo  
 
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 25. června 2010 – 1. kolo  
              14. září 2010  -    2. kolo  
 
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání:  31. srpna 2010 – 1. kolo 
           20. října 2010 -   2. kolo 
 
Dokumentace o přijímacím řízení je uložena na studijním oddělení FEI a každému účastníku 
přijímacího řízení je na požádání přístupna do uplynutí 30 dnů od termínu přijímacího řízení. 
 
Termín skončení přijímacího řízení: 20. října 2010 
 
Předměty a druh přijímací zkoušky:  přijímací zkouška byla všem uchazečům prominuta 
 
Kriteria hodnocení přijímacího řízení: 
 
Kriteria pro přijetí bez přijímacích zkoušek: 

  bez přijímacích zkoušek mohli být přijati absolventi středních škol až do celkového počtu 
  125 uchazečů; 
  uchazeči byli povinni do termínu přijímacího řízení předložit ověřenou kopii maturitního 
  vysvědčení. 

     
Statistické údaje písemných zkoušek: 
 
Písemné zkoušky nebyly konány, neboť pouze 88 uchazečů v prvním kole a 74 uchazečů v 2. kole 
předložilo maturitní vysvědčení a všichni mohli být přijati bez přijímací zkoušky v souladu se 
směrnicí FEI č. 2/2009. 
 
 
Souhrnná tabulka: 
 

Program 
B2612 

Počet přihlášených Počet účast. zkoušky Přijato bez př. zk. Přijato po př. zk. 
Přijato celkem prez. komb. celk. prez. komb. celk. prez. komb. celk. prez. komb. celk. 

1. kolo PŘ 131 - 131 0 - 0 88 - 88 0 - 0 88 
2. kolo PŘ 87 - 87 0 - 0 74 - 74 0 - 0 74 
Celkem 218 - 218 0 - 0 162 - 162 0 - 0 162 

 
 
 
 
N2646 – navazující magisterský studijní program „ Informační technologie“ 
 
 
Termín přijímacích zkoušek:  20. srpna 2010 
 
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 9. září 2010 
 



Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání:  20. října 2010 
 
Dokumentace o přijímacím řízení je uložena na studijním oddělení FEI a každému účastníku 
přijímacího řízení je na požádání přístupna do uplynutí 30 dnů od termínu přijímací zkoušky. 
 
Termín skončení přijímacího řízení: 20. října 2010. 
 
Předměty a druh přijímací zkoušky:  bez přijímací zkoušky 
 
Kriteria hodnocení přijímacího řízení: 
 
Ke studiu byli přijati všichni absolventi bakalářského studia, kteří do termínu konání přijímacího 
řízení předložili doklad o získání bakalářského vzdělání a další přílohy dle Směrnice č. 2/2009. 
 
Souhrnná tabulka: 
 

Program 
Počet přihlášených Počet účast. Zkoušky Přijato bez př. zk. Přijato po př. zk. 

Přijato celkem prez. komb. celk. prez. komb. celk. prez. komb. celk. prez. komb. celk. 

N2646 79 - 79 0 - 0 66 - 66 0 - 0 66 
Celkem 79 - 79 0 - 0 66 - 66 0 - 0 66 

 
 
 
 
 
N2612 – navazující magisterský studijní program „ Elektrotechnika a 
informatika“ 
 
 
Termín přijímacích zkoušek:  20. srpna 2010 
 
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 9. září 2010 
 
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání:  20. října 2010 
 
Dokumentace o přijímacím řízení je uložena na studijním oddělení FEI a každému účastníku 
přijímacího řízení je na požádání přístupna do uplynutí 30 dnů od termínu přijímací zkoušky. 
 
Termín skončení přijímacího řízení: 20. října 2010 
 
Předměty a druh přijímací zkoušky:  bez přijímací zkoušky 
 
 
 
Kriteria hodnocení přijímacího řízení: 
 
Ke studiu byli přijati všichni absolventi bakalářského studia, kteří do termínu konání přijímacího 
řízení předložili doklad o získání bakalářského vzdělání a další přílohy dle Směrnice č. 2/2009. 
 
 
 
 
 



Souhrnná tabulka: 
 
 

Program 
Počet přihlášených Počet účast. Zkoušky Přijato bez př. zk. Přijato po př. zk. 

Přijato celkem prez. komb. celk. prez. komb. celk. prez. komb. celk. prez. komb. celk. 

N2612 31 - 31 0  0 24 - 24 0 - 0 24 
Celkem 31 - 31 0 - 0 24 - 24 0 - 0 24 

 
 
 
P2612 – doktorský studijní program „ Elektrotechnika a informatika“ 
 
 
Termín přijímacích zkoušek:  28. června 2010 
 
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: 30. června 2010 
 
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání:  15. srpna 2010 
 
Dokumentace o přijímacím řízení je uložena na studijním oddělení FEI a každému účastníku 
přijímacího řízení je na požádání přístupna do uplynutí 30 dnů od termínu přijímací zkoušky. 
 
Termín skončení přijímacího řízení: 15. srpna 2010 
 
Předměty a druh přijímací zkoušky:  ústní zkouška z anglického jazyka 
          ústní odborná zkouška podle oboru doktorského studijního 
           programu     
 
 
Kriteria hodnocení přijímacího řízení: 
 
Ke studiu byli přijati všichni absolventi navazujícího magisterského studia, kteří do termínu konání 
přijímacího řízení předložili potřebné doklady dle Směrnice č. 2/2010 a úspěšně složili přijímací 
zkoušky. 
 
Souhrnná tabulka: 
 
 

Program 
Počet přihlášených Počet účast. Zkoušky Přijato bez př. zk. Přijato po př. zk. 

Přijato celkem prez. komb. celk. prez. komb. celk. prez. komb. celk. prez. komb. celk. 

P2612 9 4 13 9 3 12 0 0 0 9 3 12 12 
Celkem 9 4 13 9 3 12 0 0 0 9 3 12 12 

 
 
 
 
 
Pardubice 27. října 2010 

        doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. 
        proděkan 
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