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1. ČÁST POPISNÁ

 1.1.     Předpisy upravující přijímací řízení
Přijímací řízení ke studiu na fakultách UK v Praze pro akad. r. 2005/06 vycházelo z právní  úpravy  obsažené v zákoně č. 111/1998  Sb. o vysokých  školách  v  platném  znění a z vnitřních univerzitních a fakultních předpisů, zejména Statutu UK v Praze – přílohy č.5 - Řádu přijímacího řízení UK v Praze, řádů přijímacích řízení jednotlivých fakult, popř. vyhlášek a opatření děkanů jednotlivých fakult.
1.2.     Podmínky přijímacího řízení
Základní podmínky přijímání uchazečů ke studiu byly dány § 48 zákona o vysokých školách (dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání). Univerzita Karlova v Praze stanovila podle § 49 citovaného zákona další podmínky přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností, nadání nebo prospěchu ze střední školy (popř.VŠ)                       a s dostatečným předstihem (čtyř měsíců) je zveřejnila. Splnění podmínek se na fakultách  ověřovalo přijímací zkouškou, která měla formu písemnou, ústní nebo talentovou, případně kombinovanou. Písemné zkoušky proběhly převážně formou testů s výběrem správných odpovědí (např. typ multiple choice), eventuálně obsahovaly otázky vyžadující přímou tvorbu odpovědi. Ústní forma měla charakter zkoušky nebo pohovoru, jehož prostřednictvím se ověřovaly schopnosti, předpoklady a motivace uchazeče ke studiu příslušného studijního programu.
Prominutí přijímací zkoušky bylo možné pouze na fakultách, které tento způsob přijetí předem vyhlásily a vymezily podmínky. K podmínkám převážně patřilo dosažení určitého průměru středoškolského prospěchu, umístění ve  stanovené kategorii odborné soutěže určité úrovně (např. SOČ, olympiády). 
Některé fakulty umožňovaly uchazečům s vážným zdravotním handicapem modifikaci způsobu konání přijímací zkoušky (např. na žádost uchazeče, který se nemohl podrobit          ze zdravotních důvodů písemné zkoušce, umožnila ústní formu zkoušky).
	K souboru hodnocených kritérií patřila na některých fakultách UK vedle přijímací zkoušky též bonifikace prospěchu ze střední školy, praxe a dalších aktivit podle charakteru studia.
Detailní výčet dalších podmínek přijímání ke studiu byl uveden v dílčích informačních materiálech jednotlivých fakult UK.
1.3.     Další informace o  přijímacím  řízení
V akademickém roce 2005/06 bylo otevřeno celkem 101 bakalářských studijních oborů, 141 navazujících magisterských studijních oborů, 95 magisterských studijních oborů a 435 doktorských studijních oborů. V těchto počtech jsou obsaženy některé obory v obou formách studia. Opět se rozšířila nabídka děleného studia.
 Informace o otevíraných studijních programech a oborech a podmínkách studia byla zveřejněna na úředních deskách fakult, internetových stránkách univerzity, v Učitelských novinách a publikována v informačních materiálech fakult, informační brožuře UK ”Přijímací řízení ke studiu bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách UK v Praze pro akad. r. 2005/06”, na veletrhu informací Gaudeamus na podzim r. 2004, Informačním dni UK a na tiskové konferenci k přijímacímu řízení. Aktuální informace byly průběžně poskytovány Informačně-poradenským centrem UK, Celetná 13, Praha 1.
1.4.  	Průběh přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky do všech typů studijních programů (bakalářského, navazujícího magisterského, magisterského, doktorského) i obou forem studia (prezenční, kombinované) proběhly na fakultách UK v Praze v několika obdobích v souladu se stanoveným Harmonogramem přijímacího řízení. Talentové zkoušky, pouze na některých fakultách, se uskutečnily již v dubnu, květnu a červnu. Řádné termíny byly převážně v červnu, náhradní a mimořádné pak v červenci a v září.

1.5.	Přezkumné  řízení
V přezkumném řízení rektor přezkoumává, zda rozhodnutí děkana je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Statutem UK v Praze, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, jakož i s dalšími podmínkami přijímání uchazečů stanovenými fakultou podle čl. 3 Statutu UK - příl. č. 5 Řádu přijímacího řízení.
Přezkumné řízení proběhlo podle Harmonogramu uvedeného v Příloze č. I.


 2.  ČÁST SUMARIZAČNÍ

Sumarizační část zprávy o přijímacím řízení uvádí početní přehledy o účastnících přijímacího řízení na UK pro akademický rok 2005/06 dle různých kritérií. Uvedená data se vztahují k termínu 31.10.2005. Tato část je tvořena přehlednými tabulkami č. I - VI (viz Příloha I) a následující částí textovou, která komentuje data uvedená v tabulkách.
2.1	Počet uchazečů o studium 			  			                 (Tab. Ia)
Na fakulty UK bylo podáno pro akad. rok 2005/06 celkem 54405 přihlášek. Pro prezenční formu studia bylo zaregistrováno 47014 přihlášek, pro kombinovanou formu studia 7391 přihláška. 
Počet podaných přihlášek se v porovnání s minulým rokem opět zvýšil, konkrétně o 1618. Jde o potěšitelný jev, který svědčí o stabilním zájmu veřejnosti o studium na UK. Tradičně největší zájem byl o studium na FF a PF a dále pak, stejně jako loni, na FSV.
2.2.	Počet uchazečů o studium, kteří neuspěli v přijímacím řízení                	     (Tab. Ib)
Tab. Ib přehledně uvádí počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, ale nebyli přijati ke studiu. Vzhledem k tomu, že se uchazeči  hlásí ke studiu i více než jednou přihláškou, ve statistice se objevují nikoli jako "fyzické osoby", ale tolikrát, kolikrát se dostavili k přijímacímu řízení a nebyli přijati. Z toho vyplývá, že v přijímacím řízení pro       akad. rok 2005/06 nebylo přijato celkem 28330 uchazečů, z toho 11030 do bakalářského studia, 769 do navazujícího magisterského studia, 16177 do magisterského studia a 354 do doktorského studia. 
Tyto počty "neúspěšných" uchazečů odrážejí do značné míry i omezené kapacitní možnosti jednotlivých fakult. 			
2.3.	Počet uchazečů o studium, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce                 (Tab. Ic)
Část přihlášek, které uchazeči podávají ke studiu, zůstává nerealizovaná, neboť se uchazeči k přijímacímu řízení z různých důvodů nedostaví. V letošním roce jich bylo zaznamenáno celkem 9580, z toho 8086 do prezenční formy a 1494 do kombinované formy studia, resp. 3438 do bakalářských studijních programů, 636 do navazujících magisterských studijních programů, 5416 do magisterských studijních programů a 90 do doktorských studijních programů. Ve vztahu k počtu přihlášek podaných do jednotlivých typů studijních programů je to 16,4 % u bakalářského, 24,3 % u navazujícího magisterského, 18,7 % u magisterského a 4,6 % u doktorského typu. Toto značně vysoké číslo nicméně v posledních letech setrvale klesá, patrně v důsledku vypracování harmonogramu s nepřekrývajícími se termíny přijímacích zkoušek do příbuzných oborů na UK. Vyplývá to ostatně i z údaje v odstavci 2.5. Důvodem k neúčasti na přijímací zkoušce může být i rozhodnutí uchazeče neucházet se o studium  na VŠ vůbec, resp. realizovat pouze jednu z více podaných přihlášek na UK.
2.4.	Přehled o počtu uchazečů přihlášených  a přijatých ke studiu                 (Tab. IIa-IIe)
Tabulky označené IIa-IId obsahují detailní analýzu základních údajů sledovaných v přijímacím řízení podle jednotlivých typů studijních programů (Bc., navaz. Mgr., Mgr., Ph.D.), tabulka IIe pak sumář všech studijních typů.
Tabulka IIa (bakalářské studium). Do bakalářského studia bylo z 20913 přihlášených přijato 6445 uchazečů, t. j. 30,8 %; do prezenční formy studia bylo přijato 5400 a do kombinované formy studia 1045 uchazečů. Ženy jsou mezi přijatými zastoupeny 60,1 %, cizinci 9,9 %.  
V porovnání s loňským rokem je zvýšení počtu přijatých uchazečů (o cca 500) odpovídající opět zvýšenému počtu přihlášených uchazečů (o cca 2000).   
Tabulka IIb (navazující magisterské studium). Do navazujícího magisterského studia bylo z 2616 přihlášených přijato 1211 uchazečů, t. j. 46,3 %; do prezenční formy studia bylo přijato 974 a do kombinované formy studia 237 uchazečů. Ženy jsou mezi přijatými zastoupeny 28,9 %, cizinci 4,7 %.
U tohoto typu studijních programů není možné srovnání s loňským rokem, údaje nejsou k dispozici.  
Tabulka IIc (magisterské studium). Do magisterského studia bylo z 28915 přihlášených přijato 7322 uchazečů, t. j. 25,3 %; do prezenční formy studia bylo přijato 7101 a do kombinované formy studia 221 uchazečů. Ženy jsou mezi přijatými zastoupeny 64,5 %, cizinci 14,3 %.
Pro porovnání s loňským rokem je nutné sečíst údaje za navazující magisterské a magisterské studijní programy.  Počty se téměř neliší.
Tabulka IId (doktorské studium). Do doktorského studia bylo z 1961 přihlášených přijato 1517 uchazečů, t. j. 77,4 %; do prezenční formy studia bylo přijato 987 a do kombinované formy studia 530 uchazečů. Ženy jsou mezi přijatými zastoupeny 47,5 %, cizinci 17,7 %.  
V porovnání s loňským rokem se počet přihlášených uchazečů snížil o více jak 200, počet přijatých uchazečů o 155. Poměr mezi přihlášenými a přijatými uchazeči se však zvýšil o 1 %.
Tabulka IIe  (sumář studijních programů). Z celkového  počtu 54405 přihlášených bylo přijato 16495 uchazečů o studium, t. j. 30,3 %; do prezenční formy studia bylo přijato 14462 a  do kombinované formy studia 2033 uchazečů. Ženy jsou mezi přijatými zastoupeny 61,1 %, cizinci 12,6 %.
V porovnání s loňským rokem se počet uchazečů o studium zvýšil o 1618, přijato ke studiu bylo o 313 uchazečů více. Letos bylo, stejně jako loni, přijato přibližně 30 % uchazečů o studium.  
2.5.	Četnost přihlášek podaných k přijímacímu řízení				    (Tab. III)
Údaje uvedené v Tab. III ukazují, že cca 30 % uchazečů o studium se hlásí do více než jednoho studijního programu, resp. oboru. Detailní přehled ukazuje tabulka. Počet těchto uchazečů s větší násobností přihlášek klesá.        					
2.6.    Počet  uchazečů  přijatých  ke studiu děkanem a rektorem			     (Tab. IV)
Tato tabulka uvádí celkový přehled o přijatých uchazečích, s uvedením počtu uchazečů přijatých rektorem v rámci přezkumného řízení, podle struktury studijních programů a formy studia. Pokud se vyjádří počet uchazečů přijatých do všech typů studijních programů, tj. 16495, jako podíl těch, kteří se skutečně přijímacího řízení zúčastnili, tj. 44825, jedná se o 36,8 %. 
Oproti loňskému roku, kdy bylo přijato ke studiu 16182 uchazečů, dosáhl letos počet přijatých ke studiu čísla 16495 - t.j. nárůst o 1,9 %. 

2.7.	Rozdíl mezi přijatými uchazeči o studium - fyzickými osobami a přijatými uchazeči    o  studium – přihláškami							      (Tab. V)
V tabulce je uveden počet uchazečů přijatých vícenásobně na jednotlivé fakulty (poslední sloupec) jako rozdíl mezi „fyzickými osobami“ a „přihláškami“. Tabulka uvádí i součet za fakulty a UK (poslední dva řádky tabulky). Na UK bylo přijato celkem 2806 studentů ke studiu více než jednoho studijního programu, resp. oboru, což představuje 17 % všech uchazečů přijatých do 1. ročníku.

2.8.	Porovnání základních ukazatelů přijímacího řízení za poslední roky   (Tab.VIa-VIc)
Z Tab. VIa je patrný soustavný nárůst počtu přihlášek rovnoměrně rozdělený do obou  forem studia a všech typů studijních programů. Skladba přihlášených uchazečů podle typu studijního programu: Bc. 38,4 %, navaz. Mgr. 4,8 %, Mgr. 53,2 % , Ph.D. 3,6 %. 
Z Tab. VIb je patrný nárůst počtu přijatých uchazečů, úměrný nárůstu počtu přihlášených uchazečů, přičemž do pregraduálních studijních programů byl přijat přibližně každý  3. uchazeč. Skladba přijatých uchazečů podle typu studijního programu: Bc. 39,1 %, navaz. Mgr. 7,3 %, Mgr. 44,4 % , Ph.D. 9,2 %. 
V Tab. VIc je dokladováno, že počet žádostí o přezkum se v letošním roce nezvýšil, přestože počet přihlášek opět vzrostl. Toto vypovídá především o zvýšeném úsilí pracovníků fakult činných v přijímacím řízení o jeho korektní průběh. Z celkového počtu uchazečů přijatých rektorem je 98 % z PF. 






3. ČÁST STATISTICKÁ

Statistická část zprávy uvádí v souladu s vyhláškou MŠMT č. 343/2002 ze dne 11.7.2002  základní statistické charakteristiky všech částí písemných přijímacích zkoušek (viz Příloha II - část statistická) na všech fakultách UK v  uvedených termínech a předmětech do jednotlivých studijních programů. Každá písemná zkouška je charakterizována aritmetickým průměrem bodového zisku, směrodatnou odchylkou bodového zisku, minimem a maximem dosažených bodů, počtem uchazečů, procentem úspěšnosti, tj. procentem uchazečů přijatých ke studiu a řadou decilů. Data v tabulkách jsou pro jednotlivé fakulty univerzity doprovozena slovním komentářem, jak je uvedeno níže. 
O kvalitě přípravy písemných zkoušek svědčí mimo jiné i porovnání výsledků dosažených v různých variantách zadání písemné zkoušky ze stejného předmětu, pokud je psali uchazeči, kteří se hlásí na stejné fakultě na týž obor stejného studijního programu           a stejnou formu studia. Ze statistického hlediska není vhodné považovat za vzájemně srovnatelné, s ohledem na připravenost ke studiu, skupiny uchazečů, kteří konají přijímací zkoušku v náhradním termínu v porovnání s termínem řádným. To ostatně dokumentují některé dále uvedené výsledky. Pokud byli uchazeči přiřazeni k jednotlivým variantám zadání zkoušky skutečně náhodně, lze očekávat, že průměrné výsledky budou v takové situaci navzájem blízké. 
Při hodnocení toho, jaký mohou mít vliv nestejné průměrné výsledky dosažené              v jednotlivém předmětu, je třeba mít na zřeteli, že vlastní rozhodování se děje zpravidla podle celkového počtu bodů dosažených z několika písemných zkoušek (případně ústních zkoušek nebo středoškolského prospěchu). Ukazuje se, že se nahodilé výchylky v ne zcela stejné obtížnosti jednotlivých variant mohou eliminovat.
Při případném statistickém porovnávání variant stejné písemné zkoušky je  třeba dále uvážit neodmyslitelnou vlastnost statistického rozhodování - jeho právo na omyl ve formě falešně prokázaného rozdílu v předem zvoleném podílu rozhodování.
Výsledky zkoušek byly následně po jejich vyhodnocení, posouzení a rozhodnutí děkana fakulty zveřejněny na internetové stránce fakulty s tím, že byla věnována maximální pozornost tomu, aby k elektronicky zveřejněným údajům měl přístup pouze oprávněný zájemce. 

3.1.   Katolická teologická fakulta - komentář
Přijímací zkoušky do jednotlivých studijních oborů proběhly vždy v jediném řádném a jediném náhradním termínu, přičemž do studijního programu Teologie bylo přijímací řízení vyhlášeno ve dvojích termínech – jarních a podzimních.

Evangelická teologická fakulta – komentář
Přijímací zkouška je jednokolová, písemné testy pro jednotlivé studijní obory proběhly vždy v jediném řádném termínu, pro všechny uchazeče společně. Ústní pohovory před komisí probíhají nezávisle na písemných testech, výsledek přijímací zkoušky je zjištěn sumarizací jednotlivých částí na studijním oddělení a následně hodnocen přijímací komisí.
Náhradní termín přijímací zkoušky byl rovněž jediný, společný pro všechny obory.


Husitská teologická fakulta – komentář
Přijímací řízení bylo složené ze dvou částí. Písemné znalostní a jazykové testy proběhly v jeden den; ústní pohovory proběhly ve třech dnech (objektivita hodnocení ústní části byla zajištěna stejnými komisemi po oborech).
Možnosti doplňovacího přijímacího řízení do nenaplněných studijních oborů bylo využito též v rámci přezkumného řízení.
Právnická fakulta – komentář
Písemnou přijímací zkoušku konali uchazeči v jediném řádném (na více místech republiky) a jediném náhradním termínu.
Test, stejně jako loni, byl tvořen přibližně z 1/3 znalostními otázkami, 1/3 otázkami zkoumajícími logický úsudek a dedukci a 1/3  otázkami prověřujícími obecné předpoklady k vysokoškolskému studiu.
1. lékařská fakulta – komentář
Písemné přijímací zkoušky do dvou magisterských, dvou bakalářských a dvou navazujících magisterských studijních programů proběhly ve dvou řádných a  jednom náhradním termínu. Příčinou rozdílných výsledků uchazečů z řádných termínů je nesrovnatelné složení skupin    (1. termín – zahraniční uchazeči z přípravného kurzu, 2. termín – ostatní uchazeči) a zřejmě skutečnost, že první termín byl vyhrazen pro uchazeče ze zahraničí, kteří se připravovali po celý rok speciálně pro toto studium, kdežto poslední termín je náhradní, v němž přicházejí uchazeči v průměru hůře připravení.
3.6.   2. lékařská fakulta - komentář
Do bakalářských studijních oborů Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Zdravotní laborant a Radiologický laborant probíhaly přijímací zkoušky v písemné i ústní formě.
Do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství byli uchazeči v řádném termínu rozděleni do tří skupin podle vzdálenosti od Prahy. Počet lidí ve všech skupinách se nelišil a testy byly připraveny identicky (nejedná se však o testy, které by měly  stejné otázky - otázky se generují z knihy "Otázky z biologie, chemie a fyziky  pro přijímací zkoušky - UK 2.LF" - jednotlivé testy jsou však vzájemně srovnatelné).

3.7.   3.lékařská fakulta – komentář
Přijímací zkoušky do jednotlivých studijních programů proběhly v řádných, náhradním   i mimořádném termínu.
Písemné testy pro uchazeče do všech studijních oborů a programů v prezenční formě studia byly stejné, a to z biologie, fyziky a chemie. Jestliže se uchazeč hlásil na více oborů, psal testy pouze jednou, výsledek se mu pak započítával pro každý obor (program) samostatně.
Pro studijní obor Zdravotní vědy v kombinované formě studia byly  písemné testy ze somatologie, ošetřovatelství a psychologie. 

3.8.   Lékařská fakulta v Plzni – komentář

Písemné přijímací zkoušky do studijních programů všeobecné lékařství a zubní lékařství se konaly v jednom řádném termínu 22.6.2005 a v náhradním termínu 12.7.2005. Dále proběhl 1.9.2005 mimořádný termín pro uchazeče o studium, kteří absolvovali střední školu v zahraničí. Přijímací zkoušky se konaly pouze formou písemných testů z fyziky, chemie a biologie a byly jednokolové. Maximální počet bodů z každého testu byl 50, celkově mohl tedy uchazeč získat 150 bodů. U zubního lékařství se dělaly ještě zkoušky zručnosti, za které mohl uchazeč dostat maximálně 25 bodů, tedy celkem 175. 
Všichni uchazeči psali stejné testy ve stejnou hodinu, t.j. všem byly dány stejné podmínky.

Lékařská fakulta v Hradci Králové – komentář
Bakalářský studijní program
Uchazeči se mohli přihlásit do obou studijních oborů - Všeobecná sestra  a Porodní asistentka. Pro oba studijní obory byly stejné podmínky přijímacího řízení. V řádném termínu psali všichni uchazeči stejný test (biologie, chemie a somatologie), který byl pouze počítačovým programem upraven do čtyř variant; v náhradním termínu se dostavili 3 uchazeči o studijní obor  všeobecná sestra a 2 uchazečky o porodní asistentku, přičemž byl použit odlišný test oproti řádnému termínu.
Magisterské studijní programy
Uchazeči se mohli přihlásit do obou studijních programů - Všeobecné lékařství i Zubní lékařství. Pro oba studijní programy byly totožné podmínky přijímacího řízení, uchazeči však byli vedeni ve dvou na sobě nezávislých pořadnících zvlášť pro Všeobecné lékařství a zvlášť pro Zubní lékařství.
V jediném stanoveném řádném termínu psali všichni uchazeči obsahově identické testy (z biologie, chemie, fyziky a somatologie) ve stejném čase. Testy byly pouze počítačovým programem upraveny do čtyř variant. V náhradním termínu se dostavilo 12 uchazečů o Všeobecné lékařství a 2 uchazeči o Zubní lékařství,  přičemž byl použit odlišný test oproti řádnému termínu. Ve druhém náhradním termínu (stanoven pro absolventy ze zahraničí) se dostavil jeden uchazeč.

Farmaceutická fakulta – komentář
Uchazeči na jednotlivé dny byli rozděleni podle studijních programů, druhu a formy studia. Poté byli rozděleni podle abecedy a zároveň 1.den přijímacích zkoušek, tzn. dne 13.6.2005 byli přiřazeni všichni uchazeči Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové.
Otázky v jednotlivých testech byly vybírány ze Souboru otázek k přijímacím zkouškám z chemie, fyziky a biologie (každý soubor obsahuje 2000 otázek). Tyto otázky byly zveřejněny a dostupné všem uchazečům o studium.
Rozdíly ve výsledcích testů v jednotlivých dnech jsou zjišťovány každý rok. Většinou však při součtu výsledků všech testů se tyto rozdíly potlačily. I když testy pro jednotlivé dny jsou vybírány náhodně, bezprostředně před zahájením přijímací zkoušky, došlo v tomto akad. roce k tomu, že u všech tří testů byly výsledky 14.6.2005 horší při porovnání s výsledky dosaženými 13.6.2005.

3.11. Filozofická fakulta – komentář
Na filosofické fakultě jsou uchazeči rozdělení do spousty malých skupin podle zaměření.
Přijímací zkouška  je buď jednokolová – písemná, oborová, nebo dvoukolová a ta má v I.kole písemný test, který je pojednán jako programový (malé filologie, historické vědy) nebo oborový. II.kolo přijímací zkoušky je ústní, oborové. U oborů, které to umožnily, bylo možné prominutí přijímací zkoušky na základě předem daných pravidel (Podmínky přijímacího řízení 2005/2006).
Pro vykonání přijímací zkoušky vypsala FF UK termín řádný a termín náhradní, který byl přidělen na základě řádně zdůvodněné a doložené žádosti.
Doplňující přijímací řízení bylo vypsáno pro obory, na které se přihlásilo v řádném termínu méně než 50 uchazečů.

3.12. Přírodovědecká fakulta – komentář
Systém přijímacích zkoušek do bakalářského a navazujícího magisterského studia byl jednokolový a probíhal v termínech vyhlášených fakultou (řádný a mimořádný termín přijímací zkoušky).
Přijímací zkoušky do všech bakalářských oborů probíhaly písemnou formou. Organizovány byly po předmětech, v řádném termínu přijímacích zkoušek byl každý den vyhrazen pro jiný předmět. Zadávány byly tři testy z chemie  ve variantách A a B, dva testy z biologie ve variantách A a B, po jednom testu z  geografie a historie ve variantách A a B. Všechny testy byly typu multiple choice s jednou správnou odpovědí, vyhodnocovány byly počítačově. Zadávána byla též písemná zkouška z matematiky ve variantě A a B. Zadání bylo tvořeno úlohami otevřeného typu s vyhodnocováním jednotlivých etap postupu řešení. Rozdělení uchazečů do jednotlivých poslucháren bylo abecední bez ohledu na obor.
Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia probíhaly formou ústní. 

3.13.  Matematicko-fyzikální fakulta – komentář
Přijímací zkoušky pro všechny typy a formy Bc. a  nav. Mgr. studijních programů proběhly v jediném řádném a jediném náhradním termínu.
Přijímací zkouška na bakalářské studium: Uchazeč byl povinen skládat písemnou zkoušku alespoň ze dvou předmětů (matematiky, fyziky a informatiky) dle vlastního výběru. Pokud se rozhodl konat zkoušky ze všech tří předmětů, nejhorší výsledek se pro účely přijímacího řízení nezapočítával. Výsledky přijímacího řízení byly vyjádřeny bodovým hodnocením. Maximální celková bodová hranice byla 100 bodů (tj. 50 bodů za každý předmět). Minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splnil ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) byla 40 bodů ze 100 možných. Z každého předmětu byly zadány 4 úlohy s vyznačením obtížnosti. To znamená, že v zadání byly uvedeny body za každý jednotlivý příklad.V případě, že vypracované řešení bylo neúplné, byl přidělen pouze alikvótní počet bodů.Pokud si uchazeč podal více přihlášek, konal pouze jednu přijímací zkoušku. Výsledky přijímací zkoušky byly započteny na všechny studijní programy (resp. studijní obory),  na které si podal přihlášku.
Přijímací zkouška na navazující magisterské studium:
Přijímací zkouška byla písemná a uchazeč ji konal z těchto předmětů: 

Studijní program
Obor
Předmět
Fyzika
Učitelství F-M pro SŠ
Fyzika (2 úlohy)
Matematika (2 úlohy)

Učitelství F-M pro 2.st. ZŠ
Fyzika (2 úlohy)
Matematika (2 úlohy)

Ostatní obory
Fyzika (4 úlohy)
Informatika
Všechny obory
Informatika (4 úlohy)
Matematika
Učitelství M-I pro SŠ
Matematika (2 úlohy)
Informatika (2 úlohy)

Ostatní obory
Matematika (4 úlohy)

V každé písemné zkoušce byly zadány 4 úlohy s vyznačením  obtížnosti. To znamená, že v zadání byly uvedeny body za každý jednotlivý příklad. V případě, že vypracované řešení bylo neúplné, byl přidělen pouze alikvótní počet bodů. Maximální celková bodová hranice byla 100 bodů. Minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky (pokud uchazeč splnil ostatní podmínky požadované v přijímacím řízení) byla 40 bodů ze 100 možných.

3.14.  Pedagogická fakulta – komentář
Přijímací zkouška byla jednokolová, dvoukolová nebo tříkolová, hodnocena byla také předcházející praxe ve školství. Jednotlivá kola zkoušky (talentové, písemné, ústní) byla vyřazovací,  podle kritérií stanovených pro příslušný studijní obor. Celkem bylo možné při přijímací zkoušce získat maximálně 100 bodů.
Uchazeč, který si podal více přihlášek na ty obory studia, které měly předepsanou stejnou část písemné zkoušky, vykonal tuto část pouze jednou a výsledek se mu započítal pro všechny obory.  
Ke studiu byli přijati uchazeči s nejlepším bodovým ziskem v počtu, který odpovídal minimálnímu předpokládanému plánu přijímaných podle příslušnosti studijního oboru.  
Každé kolo zkoušky mělo 1 řádný a 1 náhradní termín. Pro akademický rok 2005/2006 se přijímací zkoušky konaly pro 59 studijních oborů. Talentové zkoušky (hudební, tělesná a výtvarná výchova) proběhly pro 6 studijních oborů, písemné pro 56 studijních oborů. Ústní zkoušky proběhly ve všech studijních oborech. 
Fakulta sociálních věd – komentář
Součástí přijímacího řízení na všechny obory UK FSV je přijímací zkouška. Ta byla v tomto roce ve většině případů dvoukolová, jen ve dvou případech (bakalářská ekonomie a bakalářská mediální studia, kombinované studium) jednokolová. Součástí všech zkoušek je test z cizího jazyka, jinak jsou zkoušky obsahově diferencované po oborech.
Statistické zpracování písemné části přijímacích zkoušek na studijní programy, resp. obory rozvíjené UK FSV opakovaně prokázalo, že zvolený způsob zkoušení, validita i reliabilita testů i dalších písemných úkolů je na požadované úrovni. Rozdělení do lokalit a místností ani rozdíly v termínech neprokázaly výrazné statistické odchylky, a to ani v případě řádných a náhradních termínů. 
To svědčí o skutečnosti, že příprava písemné části přijímacích zkoušek je vysoce standardizovaná, má jasné zadání a promyšlenou koncepci a strukturu. Jediná významnější odchylka se projevila u bakalářského studia oboru Mediální studia (kombinované studium), a to mezi výsledky podle rozdělení do paralelek. Vzhledem k tomu, že (a) testy jsou připravované jednotnou metodikou bez ohledu na termín, (b) úkoly jsou shodně kalibrované, (c) u ostatních testů se odchylka neprojevila, (d) rozdělení do místností se dělo podle abecedy (nikoliv například podle cizího jazyka), lze odchylku jen těžko interpretovat jedak než jako nahodilou.
Fakulta tělesné výchovy a sportu – komentář
Do studijních oborů Tělesná výchova a sport (PF, KF), Vojenská tělovýchova (PF, KF), Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (KF) a Učitelství pro střední školy v kombinacích (PF) byly přijímací zkoušky dvoukolové, talentové a písemné. Písemnou část konala přibližně polovina uchazečů, a to z důvodu částečné eliminace již v talentové části přijímacího řízení. Do ostatních oborů byly přijímací zkoušky jednokolové, písemné.
Pro jednotlivé studijní obory proběhla písemná část přijímacích zkoušek dvakrát, v řádném a náhradním termínu.


Fakulta humanitních studií – komentář
Uchazeči o studium bakalářského oboru skládali talentovou zkoušku z překladu z cizího jazyka do češtiny a z otázek k předem zvolené četbě. Přijímací zkoušky se konaly v dubnu ve dvou řádných termínech. Náhradní termín se konal v květnu. V daný termín dostali všichni uchazeči stejnou verzi zadání překladu (dle volby jazyka).  
Do navazujících magisterských studijních oborů Obecná antropologie – Integrální studium člověka, Genderová studia, Občanský sektor, Sociální a kulturní ekologie, Elektronická kultura a sémiotika uchazeči konali v kole zkoušku z anglického jazyka a z literatury, 
U všech těchto navazujících magisterských oborů byli uchazeči zváni na jednotlivé termíny dle abecedy. První kolo přijímací zkoušky tvořila. Uchazeči, kteří získali z obou částí tohoto kola aspoň jeden bod, postoupili do druhého kola. zkouška z anglického jazyka a z literatury, druhou částí zkoušky byl ústní pohovor. Při zkoušce do oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích si mohli uchazeči zvolit výběr mezi anglickým a německým překladem. 
3.18.  Závěrečné hodnocení statistické části 
Výsledky statistického hodnocení paralelních písemných zkoušek do naprosté většiny studijních programů, respektive oborů, byly srovnatelné, což svědčí o vyrovnanosti použitých souborů otázek jednotlivých zadání písemných testů. 
Přestože bylo u některých oborů dosaženo nestejného průměrného bodového zisku srovnatelných variant písemných zkoušek, i zde bylo přijetí založeno na komplexním hodnocení výsledků z několika předmětů, takže se vliv nestejných průměrných zisků oslabil. 


4.  SOUHRN


1.	V rámci přijímacího řízení bylo na 17 fakultách UK v Praze registrováno celkem 54405 přihlášek, z toho 20913 do bakalářského, 2616 do navazujícího magisterského,            28915 do magisterského  a 1961 do doktorského studia.
2.	Uchazeči o studium na UK vybírali z nabídky 772 studijního oborů v obou formách studia.
3.	Přijímacího řízení se zúčastnilo celkem 44825 uchazečů, z toho 17475 do bakalářského, 1980 do navazujícího magisterského, 23499 do magisterského a  1871 do doktorského  studijního programu.
4.	Celkový počet uchazečů přijatých ke studiu na fakulty UK je 16495, z toho 6445 do bakalářských, 1211 do navazujících magisterských, 7322 do magisterských                 a 1517 do doktorských studijních programů. To je celkem o 1,9 % více než v loňském roce; do bakalářských studijních programů bylo přijato 39,1 %, do navazujících magisterských studijních programů 7,3 %, do magisterských studijních programů 44,4 % a do doktorských studijních programů 9,2 %.
5.	Celkem 28330 uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, nebylo ke studiu přijato. 
6.	K přijímací zkoušce se nedostavilo 9580 uchazečů. Z důvodů, které k tomuto poměrně vysokému počtu nerealizovaných zkoušek přispívají, byla eliminována kolize termínů přijímacích zkoušek do příbuzných oborů jejich koordinací.
7.	Na základě celkem 3004 žádostí o přezkum bylo rektorem přijato 90 uchazečů. Počet žádostí o přezkum se v letošním roce téměř nezvýšil.
8.	Ze všech uchazečů přihlášených ke studiu bylo 67,6 % žen a 10,6 % cizinců. Přijato bylo 61,6 % žen a 12,6 % cizinců z celkového počtu přijatých.



5. DOPORUČENÍ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2006/07


1.	Posilovat kvalitu přijímacího řízení rozšířením didaktického hodnocení souborů otázek k písemným přijímacím zkouškám na všechny studijní programy. Zvyšovat osobní zodpovědnost za kvalitu obsahu i organizace přijímacího řízení.
2.	Koordinovat termíny přijímacích zkoušek v příbuzných oborech a maximálně tak zpřístupnit uchazečům možnost studia na Univerzitě Karlově v Praze. 
3.	Organizovat v největším možném rozsahu přijímací zkoušky v jediném řádném  a jediném náhradním termínu pro daný studijní program. Tímto způsobem přispívat k dosažení rovných podmínek pro uchazeče i ke zjednodušení organizace přijímacího řízení.
4.	Podporovat rozvoj doktorského studia zvýšením kvality přijímacího řízení. Standardní součástí přijímacího řízení by  mělo být předložení vědeckého projektu vypracovaného uchazečem, resp. ve spolupráci se školitelem tam, kde je to možné.
5.	Otevřít v rámci racionalizace přijímacího řízení mezi příbuznými obory na Univerzitě Karlově v Praze diskuzi směrovanou k prostupnosti přijímacího řízení organizačními kroky i obsahovými úpravami testů.
6.	I nadále zvyšovat formální standardy přijímacího a přezkumného řízení.



















