Zpráva o výsledku přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa v kombinované formě na Právnické fakultě Masarykovy univerzity pro akademický rok 2021/2022
Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek přijímací zkoušky, včetně postupu
vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky:

Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa bylo
řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu realizovaného na vysoké škole. Povinnou součástí přijímacího řízení byla přijímací zkouška v podobě Testu odborných znalostí (dále
jen „TOZ"). TOZ se skládal z 60 otázek členěných do 3 subtestů po 20 otázkách. Ze čtyř nabízených
možností byla vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítal jeden bod, za nesprávnou
odpověď se odečítalo 0,25 bodu, přičemž položka bez odpovědi znamenala nulu bodů. Jednalo se o
testování znalostí z oblasti veřejné správy, veřejných financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu
výuky bakalářského studijního programu Veřejná správa, oboru Veřejná správa. Délka trvání TOZ
byla 60 minut. K vyhodnocení TOZ sloužil pouze odpovědní formulář, který byl počítačově snímán
a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář byl identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bylo uchazeči zasláno v pozvánce k TOZ. Pro přijetí ke studiu
bylo rozhodné umístění v pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení v kapacitním limitu fakulty.
Základní statistické charakteristiky
počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky
nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky
nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky
průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky
směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky
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Informace o konání přijímacího řízení
termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek
28. 5. 2021
termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
3. 6. 2021
termín vydání rozh. o příp. žádosti o odvolání proti rozhodnutí
30. 7. 2021
termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech mate- od 3. 6. 2021 na
riálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle http://is.muni.cz/prihlaska/
§ 50 odst. 6 zákona o VŠ
termín skončení přijímacího řízení
září 2021
Informace o výsledcích přijímacího řízení
počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů
233
počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek
193
počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí
110
počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí
83
počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých ke studiu 110
až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona
o vysokých školách)
počet uchazečů přijatých celkem
110
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