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Studijní program Forma studia 
Počet 

uchazečů 
Dostavilo 

se 
Přijato Body posledního přijatého 

Bakalářské studium 

Anglický jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

         

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání kombinovaná 195 149 71 114,34 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání prezenční 318 301 103 114,8 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Chemie se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 6 1   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 39 38 14   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Dějepis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 67 61 21   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 12 12 5   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 6 5 1   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 20 17 13   



Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 46 44 9   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 80 75 20   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 26 26 7   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 14 14 2   

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 18 18 3  

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 17 17 3  

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 17 16 5  

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 19 18 2  

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 50 47 10  

English Language for Education 

      

English Language for Education kombinovaná 2 2 2  



English Language for Education prezenční 9 9 9  

Chemie se zaměřením na vzdělávání       

Chemie se zaměřením na vzdělávání + 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 11 11 5   

Chemie se zaměřením na vzdělávání + Fyzika 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 9 8 8  

Chemie se zaměřením na vzdělávání + 
Matematika se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 16 16 15  

Chemie se zaměřením na vzdělávání + 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 31 29 22  

Chemie se zaměřením na vzdělávání + 
Technická a informační výchova se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 2 2 2  

Chemie se zaměřením na vzdělávání + 
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 6 5 3  

Český jazyk a literatura se zaměřením 

na vzdělávání 
      

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 32 31 7   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Chemie se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 6 6 5   



Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 62 60 27   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Francouzský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 2 2 2   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Fyzika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 4 4 1   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 9 9 6   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 89 85 58   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 13 13 7   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 6 6 5   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Speciální pedagogika se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 11 11 7   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Technická a informační výchova se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 0   



Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 14 12 8   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Výchova ke zdraví se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 7 7 5   

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 11 11 5  

Dějepis se zaměřením na vzdělávání       

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + 
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

kombinovaná 15 13 8   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Ruský 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 16 11 6  

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 79 75 22  

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Český 
jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 46 44 18  

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + 

Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 1 1 0  

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Fyzika 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   



Dějepis se zaměřením na vzdělávání + 
Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 3 2 1   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + 
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 6 6 0   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských 
věd se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 100 98 49   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + Ruský 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 0   

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + 

Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 9 7 3  

Dějepis se zaměřením na vzdělávání + 
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 75 68 27  

Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

      

Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 18 18 15   

Francouzský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání + Anglický jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 12 11 8   

Francouzský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání + Český jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 5 5 5   



Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání + Dějepis se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 2 2 2   

Francouzský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání + Německý jazyk se zaměřením 
na vzdělávání 

prezenční 1 1 1   

Francouzský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání + Občanská výchova a základy 
společenských věd se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 4 4 3   

Francouzský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání + Přírodopis se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 1 1 1  

Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání + Speciální pedagogika se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 1  

Francouzský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání + Zeměpis se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 2 2 2  

Francouzský jazyk pro hospodářskou 

činnost + Veřejná ekonomika a správa 
prezenční 42 40 21  

Fyzika se zaměřením na vzdělávání       

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + 
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 3 3   

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Chemie 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 8 8 8   



Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Český 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Dějepis 

se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 2  

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 10 7 7  

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1  

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 1  

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 2 2 1  

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Ruský 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1  

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + 

Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 1 0 0  

Fyzika se zaměřením na vzdělávání + 

Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 2 1 0  

Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání 
      

Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Anglický jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 13 11 1   



Hudební výchova se zaměřením na 
vzdělávání + Český jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 15 12 7   

Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Dějepis se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 5 4 1   

Hudební výchova se zaměřením na 
vzdělávání + Matematika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 2 2 2   

Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Německý jazyk se zaměřením 
na vzdělávání 

prezenční 4 4 3   

Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Občanská výchova a základy 
společenských věd se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 7 5 3   

Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání + Výtvarná výchova a vizuální 
tvorba se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 2 1   

Logopedie       

Logopedie kombinovaná 143 123 60 43,88 

Logopedie prezenční 535 518 55 76,74 

Matematika se zaměřením na vzdělávání       

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 15 11 6   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 
Chemie se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 5 5 5   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 
Fyzika se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 17 15 15   



Matematika se zaměřením na vzdělávání + 
Hudební výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 3 3 3   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 2   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských 
věd se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 21 20 19   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 12 11 8   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 3   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 
Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 8 8 6   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 

Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 7 7 6   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 
Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 3 2   

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 
Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 9 9 9  

Matematika se zaměřením na vzdělávání + 
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 16 16 14  

Německý jazyk a literatura se 

zaměřením na vzdělávání 
      

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání kombinovaná 34 27 23 20,35 



Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání prezenční 53 50 43 20,35 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
+ Dějepis se zaměřením na vzdělávání 

kombinovaná 2 2 1   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

+ Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 
kombinovaná 1 1 0   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
+ Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 

kombinovaná 2 1 1   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
+ Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání 

kombinovaná 1 1 1   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
+ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 21 21 8   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
+ Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 3 3   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
+ Dějepis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 6 6 1   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

+ Fyzika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

+ Hudební výchova se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 2 2 1  



Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

+ Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 2 1  

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

+ Občanská výchova a základy 
společenských věd se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 10 10 9  

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

+ Přírodopis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 3  

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

+ Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 1  

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
+ Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 2 2 1  

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

+ Výchova ke zdraví se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 2 2 2  

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

+ Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 3 3 2  

Občanská výchova a základy 

společenských věd se zaměřením na 
vzdělávání 

      

Občanská výchova a základy společenských 
věd se zaměřením na vzdělávání + Anglický 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 41 39 4   

Občanská výchova a základy společenských 
věd se zaměřením na vzdělávání + Český 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 38 38 26   

Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání + Dějepis 
se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 40 37 15  

Občanská výchova a základy společenských 
věd se zaměřením na vzdělávání + 

Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 4 4 4  



Občanská výchova a základy společenských 
věd se zaměřením na vzdělávání + Hudební 

výchova se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 3 0   

Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 10 10 9  

Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání + Německý 
jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 6 6 5  

Občanská výchova a základy společenských 
věd se zaměřením na vzdělávání + Ruský 

jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 3 2  

Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání + Technická 
a informační výchova se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 4 4 3  

Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání + Výtvarná 
výchova a vizuální tvorba se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 3 3 3  

Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání + Zeměpis 
se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 36 35 24  

Sociální pedagogika kombinovaná 101 82 45 20,71 

Předškolní a mimoškolní pedagogika       

Učitelství pro mateřské školy prezenční 408 389 126 40,24 



Učitelství pro mateřské školy kombinovaná 173 148 62 40,42 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání       

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 22 20 4   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 

Chemie se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 19 18 11   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 20 19 11   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 

Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 1 1 1   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 

Fyzika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 0   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 
Matematika se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 8 8 5   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 0   

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 
Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 5 5 2  

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 

Technická a informační výchova se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 2 2 2  



Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 
Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 35 35 21  

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání + 
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 35 33 19  

Ruský jazyk a literatura se zaměřením 

na vzdělávání 
      

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání kombinovaná 25 20 11   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání prezenční 28 27 16   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Dějepis se zaměřením na vzdělávání 

kombinovaná 3 3 1   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 

kombinovaná 2 2 2   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 8 8 3   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1   

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 4 4 1  



Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání 
prezenční 1 1 1  

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 

Občanská výchova a základy společenských 
věd se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 11 11 10  

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 1 1 1  

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 1  

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání + 
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 7 7 3  

Sociální pedagogika a volný čas       

Sociální pedagogika a volný čas prezenční 235 229 100 22,94 

Sociální pedagogika a volný čas + Ekonomie prezenční 1 1 1  

Sociální pedagogika a volný čas + Divadelní 

studia 
prezenční 2 1 0  

Sociální pedagogika a volný čas + Estetika prezenční 1 1 1  



Sociální pedagogika a volný čas + Klasická 

archeologie 
prezenční 1 1 1  

Sociální pedagogika a volný čas + Německý 
jazyk a literatura 

prezenční 1 1 1  

Sociální pedagogika a volný čas + 

Pedagogika 
prezenční 2 2 2  

Sociální pedagogika a volný čas + Sociální 

pedagogika a poradenství 
prezenční 1 1 0  

Sociální pedagogika a volný čas + 

Environmentální studia 
prezenční 6 5 2  

Sociální pedagogika a volný čas + Mediální 
studia a žurnalistika 

prezenční 1 1 1  

Sociální pedagogika a volný čas + 
Psychologie 

prezenční 6 5 0  

Sociální pedagogika a volný čas + Sociální 
práce 

prezenční 12 11 1  

Speciální pedagogika se zaměřením na 
vzdělávání 

      

Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání + Ruský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

kombinovaná 7 4 1   



Speciální pedagogika se zaměřením na 
vzdělávání + Výchova ke zdraví se 

zaměřením na vzdělávání 

kombinovaná 35 28 20   

Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání + Anglický jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 26 26 2   

Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání + Český jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 10 8 3   

Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání + Francouzský jazyk se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 1   

Speciální pedagogika se zaměřením na 
vzdělávání + Matematika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 2 2 2   

Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání + Německý jazyk se zaměřením 
na vzdělávání 

prezenční 4 4 4   

Speciální pedagogika se zaměřením na 
vzdělávání + Přírodopis se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 11 11 6   

Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání + Ruský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 4 4 3   

Speciální pedagogika se zaměřením na 

vzdělávání + Technická a informační výchova 
se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 3 2   

Speciální pedagogika se zaměřením na 
vzdělávání + Výtvarná výchova a vizuální 

tvorba se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 5 3 3  

Speciální pedagogika se zaměřením na 
vzdělávání + Výchova ke zdraví se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 18 17 8  



Specializace v pedagogice       

Učitelství praktického vyučování prezenční 27 26 12 22,18 

Učitelství praktického vyučování kombinovaná 42 35 17 21,09 

Speciální pedagogika       

Speciální pedagogika kombinovaná 202 176 70 44,07 

Speciální pedagogika prezenční 429 415 190 44,1 

Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání 

      

Technická a informační výchova se 

zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 8 6 3   

Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání + Český jazyk se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 1  

Technická a informační výchova se 

zaměřením na vzdělávání + Dějepis se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 4 1 1  

Technická a informační výchova se 

zaměřením na vzdělávání + Fyzika se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 1  



Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání + Matematika se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 2 2  

Technická a informační výchova se 

zaměřením na vzdělávání + Občanská 
výchova a základy společenských věd se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 1  

Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání + Přírodopis se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 1 1 0  

Technická a informační výchova se 

zaměřením na vzdělávání + Speciální 
pedagogika se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 2 2 0  

Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání + Výchova ke 

zdraví se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 3 3 2  

Technická a informační výchova se 

zaměřením na vzdělávání + Zeměpis se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 5 5 3  

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání 
      

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání 
prezenční 104 91 53 46,86 

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 17 14 6   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání + Český jazyk se 

zaměřením na vzdělávání 

prezenční 10 10 7   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání + Hudební výchova 
se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 2 2 0   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 
zaměřením na vzdělávání + Matematika se 

prezenční 4 3 2   



zaměřením na vzdělávání 

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání + Německý jazyk 
se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 2 2 1   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání + Občanská 

výchova a základy společenských věd se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 5 5 3   

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 

zaměřením na vzdělávání + Speciální 
pedagogika se zaměřením na vzdělávání 

prezenční 5 5 0  

Výtvarná výchova a vizuální tvorba se 
zaměřením na vzdělávání + Technická a 

informační výchova se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 1 1 1  

Vychovatelství kombinovaná 58 52 30 20,98 

Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání 
      

Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání + Německý jazyk se zaměřením 
na vzdělávání 

kombinovaná 1 1 1  

Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání + Speciální pedagogika se 
zaměřením na vzdělávání 

kombinovaná 15 12 8  

Výchova ke zdraví se zaměřením na 
vzdělávání + Anglický jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 10 10 5  

Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání + Český jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

prezenční 5 5 3  

Výchova ke zdraví se zaměřením na 
vzdělávání + Matematika se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 3 3 3  



Výchova ke zdraví se zaměřením na 
vzdělávání + Německý jazyk se zaměřením 

na vzdělávání 

prezenční 2 2 1  

Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání + Přírodopis se zaměřením na 

vzdělávání 

prezenční 8 8 4  

Výchova ke zdraví se zaměřením na 

vzdělávání + Speciální pedagogika se 
zaměřením na vzdělávání 

prezenční 14 14 11  

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání       

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání  

prezenční 19 18 3   

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 
Chemie se zaměřením na vzdělávání  

prezenční 1 1 1   

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání  

prezenční 13 11 6   

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 
Dějepis se zaměřením na vzdělávání  

prezenční 25 23 7   

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 

Francouzský jazyk se zaměřením na 
vzdělávání  

prezenční 1 1 0   

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 

Fyzika se zaměřením na vzdělávání  
prezenční 3 3 3  



 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 

Matematika se zaměřením na vzdělávání  
prezenční 8 8 8  

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  
prezenční 5 5 3  

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 
Občanská výchova a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání  

prezenční 33 30 18  

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání  
prezenční 12 12 5  

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání  
prezenční 2 2 1  

 Zeměpis se zaměřením na vzdělávání + 

Technická a informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání  

prezenční 4 4 3  

Magisterské studium 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy prezenční 485 471 243 40,24 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy kombinovaná 172 158 99 20,24 

 


