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Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení
pro magisterské studijní programy realizované na Fakultě aplikované
informatiky
forma studia prezenční a kombinovaná
pro akademický rok 2020/2021
Schváleno Akademickým senátem Fakulty aplikované informatiky (dále jen „FAI“)
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) dne 18. 11. 2019
Článek 1
Obecné informace o přijímacím řízení
(1) Přijímání uchazečů o studium na UTB se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a dále příslušnými ustanoveními Statutu UTB
(dále jen „Statut“).
(2) Tato směrnice se týká přijímání uchazečů do magisterských studijních programů
v českém jazyce:
- Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 (AŘI) – v prezenční i
kombinované formě,
- Bezpečnostní technologie, systémy a management (BTSM) – v prezenční
i kombinované formě,
- Informační technologie (IT) – v prezenční i kombinované formě,
a studijního programu Inženýrská informatika ve studijních oborech:
- Počítačové a komunikační systémy (PKS) – v prezenční i kombinované formě,
- Integrované systémy v budovách (ISB) – v prezenční formě a
- Učitelství informatiky pro střední školy (UI) – v prezenční formě.
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(3) Přijímacího řízení se mohou zúčastnit:
a) uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářský studijní program a získali titul Bc. na
FAI nebo na jiné vysoké škole (dále jen „VŠ“),
b) absolventi magisterských studijních programů, kteří již získali příslušný titul
(Ing., Mgr.),
c) uchazeči, kteří konají státní závěrečnou zkoušku ukončující jejich předcházející
vysokoškolské studium nejpozději 1. 7. 2020.
(4) Absolvování studijního programu uchazeč prokazuje odevzdáním úředně ověřené kopie
vysokoškolského diplomu.
(5) Uchazeči, kteří absolvovali své předešlé studium na VŠ v zahraničí (kromě
slovenských vysokých škol), musí doložit úředně ověřené a do českého/anglického
jazyka přeložené doklady o ukončeném požadovaném vysokoškolském vzdělání. Tyto
doklady musí splňovat náležitosti uvedené v § 89 a § 90 zákona. Při uznávání studia se
postupuje v souladu se Směrnicí rektora SR/13/2017 – „Uznání zahraničního
středoškolského a vysokoškolského vzdělání a kvalifikace“. Požadované dokumenty se
dokládají nejpozději v den zápisu ke studiu na FAI.
(6) Uchazeči – cizí státní příslušníci (kromě občanů Slovenské republiky), kteří
absolvovali zahraniční VŠ (kromě slovenských škol), prokazují svou připravenost
studovat v českém jazyce předložením úředně ověřeného dokladu o vykonané
maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka nebo osvědčením o vykonání
zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2 podle „Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky“. Tyto doklady musí uchazeči dodat nejpozději do
termínu zápisu do studia.
(7) Uchazeč se specifickými potřebami uvede tuto skutečnost při vyplňování přihlášky
v sekci osobní údaje – zohlednění zdravotních specifik, kde vybere typ postižení:
zrakové, sluchové, pohybové postižení, specifické poruchy učení, poruchy autistického
spektra, jiné obtíže (psychické, somatické onemocnění, logopedické obtíže).
Článek 2
Přihlášky ke studiu
(1) Přihlášky k magisterskému studiu přijímá studijní oddělení FAI, Nad Stráněmi 4511,
760 05 Zlín

do 31. 5. 2020 (pro 1. kolo přijímacího řízení) a
od 20. 7. 2020 do 31. 8. 2020 (pro 2. kolo přijímacího řízení).
(2) Přihlášku lze podat pouze elektronicky (dále „e-přihláška“) na adrese
http://eprihlaska.utb.cz.
(3) Součástí přihlášky je doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
(dále jen „poplatek“) ve výši 400,- Kč.
Poplatek je třeba poukázat složenkou nebo bankovním převodem na účet, jehož
specifikace je:
Název banky: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 000027-1925270277/0100
Konstantní symbol: 0379 (platba složenkou) 0558 (platba bankovním převodem)
Variabilní symbol: 3903602990
Převodová pošta: Zlín
Specifický symbol: číslo uvedené na e-přihlášce
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
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(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277
V systému elektronické přihlášky je možné si zkontrolovat, zda byla přihláška fakultou
přijata. Poplatek za podání přihlášky se nevrací. Podáním přihlášky ke studiu dle odst.
(2) tohoto článku je zahájeno přijímací řízení.
K přihlášce je nutno doložit:
úředně ověřenou kopii diplomu,
kopii dodatku diplomu,
doklad o vykonaných zkouškách s uvedením váženého průměru za celé studium
v bakalářském (magisterském) studijním programu (bez započítání předmětů
státní závěrečné zkoušky) včetně potvrzení o správnosti údajů vydané příslušnou
vysokou školou,
doklad o zaplacení poplatku u těch uchazečů, kteří nejsou od tohoto poplatku
osvobozeni (viz odstavec (10) tohoto článku).
Přijímací zkoušku mohou konat i uchazeči, kteří v termínu přijímací zkoušky ještě nemají
úspěšně ukončeno studium v bakalářském studijním programu (viz článek 1, odstavec (3),
odrážka c)). V takovém případě však musí k přihlášce doložit doklad potvrzený studijním
oddělením příslušné VŠ (fakulty) s uvedením termínu státní závěrečné zkoušky.
Do přehledu o vykonaných zkouškách a pro výpočet váženého průměru se uvedou
všechny předměty ukončené k datu podání přihlášky (v případě, že uchazeč nemá
ukončeny všechny studijní povinnosti, nepodává přihlášku dříve než 19. 5. 2019).
Ověřenou kopii diplomu odevzdají uchazeči nejpozději v den zápisu ke studiu na FAI.
Pokud uchazeč podává přihlášku pro více studijních programů, uvede do e-přihlášky
prioritu pro každý studijní program.
Všechny dokumenty musí být odeslány na adresu FAI ve stanoveném termínu – nejlépe
doporučeně.
Pokud uchazeč nevyplní veškerá požadovaná data v e-přihlášce nebo nedoloží veškeré
požadované náležitosti, bude studijním oddělením vyzván k odstranění nedostatků.
Neodstraní-li uchazeč o studium tyto nedostatky ani v dodatečné lhůtě stanovené
ve výzvě, přijímací řízení bude zastaveno.
Uchazeči z FAI UTB, kteří úspěšně ukončí nebo úspěšně ukončili své bakalářské
studium na této fakultě v roce 2020, neplatí poplatek, nepřikládají doklad o
vykonaných zkouškách (studijní oddělení data přebere z informačního systému UTB) a
nemusí dokládat také ověřenou kopii diplomu a dodatku diplomu. V případě,
že podávají více přihlášek na více studijních programů, osvobození od poplatku platí jen
pro první přihlášku.
Článek 3
Počty přijímaných

(1)

Počty přijímaných studentů v 1. kole přijímacího řízení pro akademický rok
2020/2021 do jednotlivých studijních programů a oborů a forem studia jsou plánovány
následovně:
Forma studia – prezenční
Studijní program
Počet přijímaných
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
20
Bezpečnostní technologie, systémy a management
40*
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Informační technologie
Inženýrská informatika
- studijní obor Počítačové a komunikační systémy
- studijní obor Integrované systémy v budovách
- studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy

40**
20
20
20

Forma studia – kombinovaná
Studijní program
Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
Bezpečnostní technologie, systémy a management
Informační technologie
Inženýrská informatika
- studijní obor Počítačové a komunikační systémy

Počet přijímaných
20
80*
40**
20

* U studijního programu Bezpečnostní technologie, systémy a management je možnost
studovat ve formě dvou specializací: Bezpečnostní management a Bezpečnostní
technologie.
** U studijního programu Informační technologie je možnost studovat ve formě dvou
specializací: Softwarové inženýrství a Kybernetická bezpečnost.
U prezenční formy studia obou studijních programů budou přijaty dvě třetiny uchazečů
do specializace, o které bude větší zájem a jedna třetina uchazečů do specializace
s menším zájmem.
U kombinované formy studia bude uchazečem preferovaná specializace respektována
za podmínky, že u obou specializací bude splněn minimální počet 5 přijatých.
(2) Studijní programy a obory, které se otevřou a počty přijímaných studentů ve 2. kole
přijímacího řízení budou zveřejněny rozhodnutím děkana na úřední desce FAI
nejpozději 1. 8. 2020. O přijetí uchazečů rozhodne přijímací komise dne 1. 9. 2020 a to
až do počtu 350 v součtu za obě kola přijímacího řízení.
(3) Děkan má možnost tyto počty změnit a to především na základě předpisu počtu studentů
UTB ve Zlíně financovaných MŠMT.
(4) Studijní program nebo obor (specializace) bude pro výuku otevřen v případě, že bude
přijato minimálně 5 uchazečů. V opačném případě bude uchazeči nabídnut pro studium
jiný nejblíže příbuzný program nebo obor (specializace).
Článek 4
Přijímací zkoušky a zápis do studia
(1) Přijímací zkoušky jsou pro všechny studijní programy prominuty. Zápisy ke studiu
v 1. kole přijímacího řízení proběhnou ve dnech 18. 6. – 19. 6. 2020 (v závislosti na
počtu uchazečů) a v náhradním termínu v polovině následujícího měsíce pro ty
uchazeče, kteří v den řádného zápisu nebudou mít splněné státní závěrečné zkoušky.
Zápisy uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení proběhnou 8. 9. 2020.
(2) Jelikož je přijímací zkouška všem uchazečům prominuta, může garant příslušného
studijního programu uchazeči, který neabsolvoval v rámci svého předešlého studia
studijní obor nebo program příbuzný, předepsat až tři rozdílové předměty, které je
uchazeč v rámci svého studia povinen absolvovat.
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(3) Studijní oddělení FAI odešle pozvánku k zápisu ke studiu v magisterském studijním
programu elektronicky na email uchazeče uvedený v elektronické přihlášce nejpozději
8. 6. 2020 (pro 1. kolo přijímacího řízení) a 1. 9. 2020 (pro 2. kolo přijímacího řízení).
Pokud do uvedeného data uchazeč pozvánku neobdrží, ve vlastním zájmu kontaktuje
studijní oddělení FAI (studium@fai.utb.cz, tel. 576 035 051).
(4) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce FAI a na
https://fai.utb.cz; Studium / Přijímací řízení / Výsledky přijímacího řízení (přímý
odkaz: https://stag.utb.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html) nejpozději dne
26. 6. 2020 (pro 1. kolo přijímacího řízení) a 11. 9. 2020 (pro 2. kolo přijímacího řízení).
Článek 5
Pořadí uchazečů
(1) Pořadí bude stanoveno pro jednotlivé studijní programy a obory podle váženého
studijního průměru v předešlém studiu.
(2) Pořadí u studijních programů Bezpečnostní technologie, systémy a management a
Informační technologie:
U studijních programů Bezpečnostní technologie, systémy a management a Informační
technologie, ve kterých je možno studovat ve dvou specializacích, bude vytvořeno
pořadí pro každou specializaci.
(3) Uchazeči s více podanými přihláškami ke studiu
V případě, že si uchazeč podal přihlášku na více studijních programů nebo oborů, bude
uveden pouze v pořadí u studijního programu nebo oboru s nejvyšší prioritou, na nějž
byl přijat. U studijního programu nebo oboru s nižší prioritou v pořadí uveden nebude,
protože se předpokládá, že v tomto studijním programu nebo oboru na základě výše
uvedeného své studium nezahájí.
Článek 6
Zveřejnění výsledků
(1) Konečné výsledky budou zveřejněny po zasedání hlavní přijímací komise nejpozději dne
29. 6. 2020 (pro 1. kolo přijímacího řízení) a 11. 9. 2020 (pro 2. kolo přijímacího řízení)
ve veřejné části internetových stránek FAI - https://fai.utb.cz; Studium / Přijímací řízení
/ Výsledky přijímacího řízení.
(Přímý odkaz: https://stag.utb.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html).
Od tohoto okamžiku má každý uchazeč v souladu s § 50 odst. 5 zákona právo
nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke
studiu.
Po zasedání hlavní přijímací komise je všem uchazečům zasláno písemné rozhodnutí
do vlastních rukou (§ 50 odst. 4 zákona). Je-li rozhodnutím vyhověno žádosti uchazeče o
přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím elektronického
informačního systému UTB, pokud uchazeč s tímto způsobem doručení souhlasil v epřihlášce; za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první
den následující po zpřístupnění rozhodnutí v elektronickém informačním systému
uchazeči. Nepodaří-li se rozhodnutí doručit pomocí poštovních služeb, je vyvěšeno na
úřední desce FAI. Patnáctý den po jeho vyvěšení je dnem doručení.
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(2) Uchazečům navrženým k přijetí, kteří nedoložili ověřenou kopii diplomu dokládající
jejich předešlé vzdělání (viz článek 2 (5)), bude zasláno e-mailem Oznámení o návrhu
k přijetí. Rozhodnutí o přijetí obdrží po předložení kopie diplomu.
(3) V případě, že student uspěl v přijímacím řízení a nebyl přijat na daný studijní program
nebo obor vzhledem k naplnění směrného čísla, může v rámci odvolacího řízení požádat
o převedení své přihlášky na jiný studijní program nebo obor FAI nebo do jiné formy
studia, pokud na tomto programu nebo v této formě studia nebylo již směrné číslo také
naplněno.
(4) Uchazeč může proti rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává děkanovi FAI. Děkan může sám odvolání vyhovět a rozhodnutí
změnit. V případě, že děkan odvolání nevyhoví, je předáno k rozhodnutí rektorovi.
Rektor přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení, který vydání rozhodnutí
předcházelo, s právními předpisy, vnitřními předpisy UTB a FAI a s podmínkami přijetí
ke studiu stanovenými UTB nebo FAI.

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., v. r.
předseda akademického senátu FAI

doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., v. r.
děkan FAI
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