
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018  

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH
 
 
 
 
FAKULTA PRÁVNICKÁ (FPR) 

Sady Pětatřicátníků 14, 30614 Plzeň 
tel.: 377 637 684 (Bc., Mgr. NMgr.), 377 637 008 (doktorské studium) 
e-mail: maskovap@fpr.zcu.cz (Bc., Mgr. NMgr.); zmartink@fpr.zcu.cz (doktorské 

studium) 
www stránky: http://www.fpr.zcu.cz 

 

Den otevřených dveří: 24. leden 2018 
31. březen 2018 do 23:59 
13. srpen 2018 do 23:59 (jen doktorské 
studium) 
Dle termínů www.scio.cz, s.r.o 
5. – 14. září 2018 (jen doktorské studium) 
---------- 
Komerční banka, a.s. 
4811530257/0100 
3275000118  
oborové číslo vygenerované PC (bez jeho 
uvedení není spárována přihláška 
s platbou a řízení se zastavuje). 
 
600,- Kč (Mgr., Bc. a NMgr.) 
500,- Kč (Doktorské studium) 
 
Podmínky přijímacího řízení do 
bakalářského studijního programu, 
magisterského studijního programu a 
navazujícího magisterského studijního 
programu jsou zveřejněny na 

http://www.zcu.cz/fpr/study/applicants/.   
Podmínky do doktorského studijního 
programu jsou zveřejněny na 

http://fpr.zcu.cz/study/doktorske_studium/p
rijimaci-rizeni/   
 

Termín podání přihlášek: 
 
 
Termín přijímací zkoušky: 
 
Náhradní termín přijímací zkoušky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Variabilní symbol: 
Specifický symbol: 
 
 
Konstantní symbol: 
Poplatek za přijímací řízení: 

Elektronická přihláška: http://eprihlaska.zcu.cz 
 
 
 

 
 
 

 

Bakalářské - udělovaný titul Bc., standardní doba studia 3 roky 

Kód Program / obor Forma U/P1 OPP2 

B6804 Právní specializace    

 Veřejná správa PS 388/88 100 

Magisterské - udělovaný titul Mgr., standardní doba studia 5 let 

Kód Program / obor Forma U/P OPP 

M6805 Právo a právní věda    
 Právo PS 981/292 300 

Navazující magisterské - udělovaný titul Mgr., standardní doba studia 2 roky 

Kód Program / obor Forma U/P OPP 

N6807 Veřejná správa    
 Veřejná správa PS 70/48 40 

Doktorské - udělovaný titul Ph.D., standardní doba studia 4 roky 

Kód Program / obor Forma U/P OPP 

P6801 Teoretické právní vědy    
 Občanské právo PS/KS 15/10 10 

 
Obecné informace o přijímacím řízení do magisterského a bakalářského studijního programu 
Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky (http://eprihlaska.zcu.cz). Vyplnění elektronické 
přihlášky je nutno provést nejpozději do 31. března 2018, a to do 23:59 hod. Hodlá-li se uchazeč přihlásit 
ke studiu ve více studijních programech, podává přihlášku ke studiu za každý studijní program zvlášť. 
Nevyžadují se informace o středoškolském prospěchu ani lékařské osvědčení. 
Fakulta nezasílá pozvánku k přijímací zkoušce (neboť ji sama nepořádá) ani další informace týkající se 
příjmu přihlášky a maturitního vysvědčení. Uchazeč, který nesloží úspěšně přijímací zkoušku nebo nedodá 
ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení či úředně ověřenou kopii 

                                            
1 Počet uchazečů v akademickém roce 2017-18 / Počet přijatých v akad. roce 2017-18. 
2 Odhadovaný počet přijatých pro akademický rok 2018-19. 
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bakalářského diplomu studijního programu Veřejná správa nebo Právní specializace nebude moci být ke 
studiu přijat.  
O přijetí či nepřijetí uchazeče bude fakulta rozhodovat nejpozději do 1. července 2018. Rozhodnutí o 
přijetí či nepřijetí bude uveřejněno na webových stránkách fakulty (www.pr.zcu.cz) po dobu od vydání 
rozhodnutí do 15. července 2018 a bude též zasláno do vlastních rukou uchazeče na kontaktní adresu 
uvedenou v jeho přihlášce ke studiu. 
Fakulta právnická ZČU bude pro přijímání do magisterského i bakalářského studijního oboru vycházet z 
výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, 
s.r.o. – testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV) pro 
magisterský studijní program, testu Základy společenských věd (ZSV) pro navazující magisterský 
studijní program a testu Obecných studijních předpokladů (OSP) pro bakalářský studijní program. 
Fakulta právnická ZČU zohlední též dosažené výsledky v kurzech celoživotního vzdělávání (CŽV), které 
sama pořádá. 
Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz (přihlášení 
k NSZ probíhá nezávisle na přihlášce k přijímacímu řízení na Fakultu právnickou). NSZ může uchazeč 
vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek za období prosinec 2017 – květen 
2018. Každý uchazeč je povinen poskytnout společnosti Scio, s. r. o, souhlas s předáním svých výsledků 
fakultě (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku z daného předmětu). Uchazeči, kteří nedají souhlas s 
poskytnutím výsledků fakultě, jsou považováni za osoby, které se nedostavily k přijímacímu řízení. 
Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. 
 
Váhy testů NSZ pro magisterský studijní program:  
Předmět: Obecné studijní předpoklady: 
OSP (váha 1) – verbální oddíl (váha 0,6) a analytický (váha 0,4). 
Předmět: Základy společenských věd: 
ZSV (váha 1)- Člověk a společnost (váha – 0,3), Stát a právo (váha – 0,5), Hospodářství a svět (0,2). 
 
Váhy testů NSZ pro bakalářský studijní program: 
Předmět: Obecné studijní předpoklady: 
OSP (váha 1) – verbální oddíl (váha 0,5), analytický oddíl (váha 0,5). 
 
Váhy testů NSZ pro navazující magisterský studijní program:  
Předmět: Základy společenských věd: 
ZSV (váha 1)- člověk a společnost (váha – 0,3), Stát a právo (váha – 0,5), Hospodářství a svět (0,2). 
 
Účastníkům kurzů CŽV „Základy práva“ pořádaných Fakultou právnickou ZČU v akademickém roce 
2017/2018 bude za předpokladu splnění všech předepsaných studijních povinností v rámci CŽV do 13. 
června 2018 bude připočteno k dosaženému výsledku v NSZ 40 bodů za každý z obou testů jako 
bonifikace v rámci přijímacího řízení do magisterského studijního programu Právo a právní věda nebo 40 
bodů jako bonifikace v rámci přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Právní specializace. 
 
Absolventi magisterského studijního programu se uplatní v justici, ve státní správě, v advokacii, notářství, v 
podnikové sféře apod. 
Absolventi bakalářského studijního programu se uplatní jako pracovníci obecné, městské a regionální 
správy, ve správních funkcích, sociálních, zdravotnických a dalších institucích. 
Absolventi navazujícího studijního programu se uplatní jako vedoucí pracovníci obecné, městské a 
regionální správy, ve správních funkcích, sociálních, zdravotnických a dalších institucí. 
 
Obecné informace o přijímacím řízení do doktorského studijního programu 

Všichni uchazeči se podrobí přijímací zkoušce, na jejímž základě budou moci být přijati. Nutným 
předpokladem pro připuštění k přijímací zkoušce je řádné a včasné podání přihlášky se všemi přílohami a 
zaplacení poplatku za přijímací řízení.  
Přijímací zkouška je ústní a vykonává se v českém nebo slovenském jazyce. 
V průběhu zkoušky je úkolem uchazeče prokázat dostatečné vstupní znalosti a schopnosti pro doktorské 
studium oboru „Občanské právo“, předpoklady k samostatné vědecké práci a obhájit předložený projekt 
disertační práce.  
Vstupní znalosti se prokazují formou rozpravy zaměřené na odborné znalosti a schopnosti uchazeče 
v oboru „Občanské právo“, které musejí i s přesahy do dalších soukromoprávních disciplín dosahovat 
minimálně úrovně státní závěrečné zkoušky. Při hodnocení zkušební komise přihlédne zejména 
k dosavadní publikační činnosti uchazeče, k jeho účasti a k výsledkům ve studentské vědecké a odborné 

činnosti, k jeho účasti na vědeckých konferencích a k vystoupením na nich, k posudkům konzultanta a 
oponenta na obhájenou diplomovou práci, případně i na rigorózní práci. 
Absolvent se bude moci uplatnit zejména v akademické sféře, ať již jako samostatný vědecký pracovník, 
anebo též jako pracovník pedagogický. Díky svým hlubokým teoretickým znalostem bude schopen se na 
vysoké odborné úrovni uplatnit rovněž v legislativní i aplikační praxi, zejména jako zpracovatel 
legislativních předloh, soudce, advokát nebo notář či exekutor. Jeho jazyková vybavenost mu umožní 
uplatnit se i v rámci mezinárodní styků, zejména na poli vědy či právní praxe. Získané vzdělání a na jeho 
základě nabyté dovednosti a znalosti absolvent uplatní u zaměstnavatelů, jakými jsou vysoké školy, 
vědecké ústavy, případně (nebude-li působit jako osoba samostatně výdělečně činná) též orgány veřejné 
moci (především soudy) anebo i zaměstnavatelé ve strukturách EU. 

http://www.fpr.zcu.cz/

