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Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou profilovou 

zkoušku Matematika+ 

 

ŠKOLA FAKULTA ZPŮSOB 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze 
Technická fakulta Jednorázové mimořádné stipendium  

České vysoké učení 

technické v Praze 

Fakulta stavební Prominutí PŘ z matematiky 

Fakulta strojní  

Prominutí PŘ z matematiky 

(maturitní zkouška z matematiky, 

nebo Matematiky+) 

Fakulta elektrotechnická 

Prominutí PŘ: úspěšně složili 

zkoušku Matematika+(CERMAT) se 

stupněm 1 či 2 (tj. úspěšnost nejméně 

68 %) 

Fakulta jaderná a fyzikálně 

inženýrská 
Prominutí PŘ 

Fakulta informačních 

technologií 

Zvažují a upřesní po proběhnutí 

akademického senátu 

Masarykova 

univerzita 
Přírodovědecká fakulta 

Prominutí PŘ: Uchazeči o obor 

Matematická biologie doloží čestné 

prohlášení, že budou maturovat z 

matematiky a biologie nebo z 

matematiky a chemie. 

Ostravská univerzita 

v Ostravě 
Přírodovědecká fakulta 

Jednorázové stipendium: 

Matematika+ s hodnocením známkou 

1 nebo 2 a současně úspěšné 

absolvování prvního semestru studia 

Technická univerzita 

v Liberci  
Ekonomická fakulta Prominutí PŘ 

Univerzita Karlova v 

Praze 

Matematicko-fyzikální fakulta Prominutí PŘ 

Pedagogická fakulta Žádost o prominutí PŘ 

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Získání bodů navíc pro PŘ 

Vysoká škola 

báňská-Technická 

univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 
Prominutí PŘ: studijní programy 

„Strojírenství“ a „Energetika“ 

Vysoké učení 

technické v Brně 
Fakulta informačních 

technologií 

Prominutí PŘ: Studijního programu 

Informační technologie - výsledek z 

Matematiky+ patří mezi 40 % 

nejlepších 
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Fakulta strojního inženýrství 
Prominutí PŘ: Podání žádosti 

děkanovi fakulty 

Fakulta elektrotechniky a 

komunikačních technologií  

Individuální posouzení žádosti o 

prominutí PŘ na základě výborného 

výsledku z Matematiky+ 

Západočeská 

univerzita v Plzni  
Fakulta pedagogická 

Zohlednění společné části maturitní 

zkoušky z matematiky, i z 

Matematiky+ pro obor Matematická 

studia. Nejvýše 5 uchazečům, kteří 

vykonali zkoušku Matematika+ bude 

přidělen maximální počet bodů. 

Dalším uchazečům do celkového 

počtu 15, kteří vykonali společnou 

část maturitní zkoušky z matematiky, 

bude přidělen rovněž maximální 

počet bodů. 

Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně 
Fakulta aplikované informatiky 

Prominutí PŘ z matematiky: v 

případě maturity z matematiky nebo 

matematiky+  pro studijní obory 

Informační a řídicí technologie a 

Bezpečnostní technologie, systémy a 

management 

VŠCHT Praha 

a další VŠ 
  

Zvažují a upřesní po proběhnutí 

akademického senátu 

 

*Data jsou aktuální k 29. 10. 2015. 

  Seznam bude pravidelně aktualizován. 

 


