
v azeny pane rektore a dekane, 

odvolavam se timto proti rozhodnuti o neprijeti na obor psychologie na Filozoficke fakulte 

Karlovy univerzity pro rok 2018119. Zaroveii je toto odvolani i zadost o informaci podle 

zakona c. 106/1999, podle ktereho maji do 15 dm! verejne urady informovat obcana 0 tom, na 

co se jich pta. Jmeno, adresu a sve datum narozeni uvedu nize . 

Duvody k odvolani mam dva a zaroveii se to tyka i me zadosti o informaci . 

Podle meho mizoru bylo mozmi poruseno me pnivo na spravedlive prijimaci fizeni. Duvody 

uvedu dva. Nevim to urCite, proto se pnive ptam podle zakona 106/1999 a zaroveii se 

odvolavam proti rozhodnuti skoly. Chci zale:Zitost prezkoumat, tento muj dotaz/odvolani i 

vasi odpoved' zvefejnim na svem webu a mozna i jinde, pficemz pokud se mylim, rad to 

uznam. Pokud se nemylim, byl bych rad pfijat, protoze jsem nebyl pfijat o pouhy jeden bod 

nebo o dva body maximalne, kterych se prave tyka me odvolani a me dotazy. 

1) Bod odvolani a· zaroveii zadost o informaci - problematika nahradnich terminu: slysel j sem 

od nekterych studentu psychologie a od uchazecu, ze uz se nebere Ci dokonce nesmi brat 

uchazec v nahradnim terminu, protoze v normalnim terminu uz jsou pfijati vsichni, se kterymi 

se pocita. Moznaje to jen dohad, prose ptam: jsou statistiky kolik lidi bylo prijato z 

nahradniho terminu v poslednich letech na psychologii na FF UK? Nahradnim terminem 

myslim posledni mozny termin, kdy se konaji zkousky ten dany rok v danem oboru. Dekuji. 

2) Bod odvolani a zaroveii zadost o informaci - seznam cetby: delka a adekvatnost. Dostal 

jsem za svuj seznam cetby o 2body mene nez je piny (maximalni) stav. Tyto dva body by me 

dostaly na obor. Z 69bodu by bylo 71 boJ1. l\1o2mi by st:i<:':ik 1 70bodfl na pfijeti. Mohlisem 

dostat piny pocet bodu. U seznamu cetby se d~ji kriteria hodnotit zcela objektivne : mel nekdo 

delSi seznam cetby a vice adekvatni? Dostal nekdo vice bodu za kratSi seznam cetby? Muj 

seznam cetby byl adekvatni, tedy z oblasti psychologie hlavne. A byl dost dlouhy. Ale vubec 

jsme se k nemu nedostali , abychom neco rozebrali s komisi (ktera bylajinak velmi pfijemna a 

toto neni utok na ni). Takze za ustni rozebirani seznamu mi nic strhnout nemohli . To mohu 

dolozit nahravkou z mobilu, kde jsem omylem nevypnul nahravani (proto:Ze pouzivam mobil i 

jako diktafon), takze se vse nahralo a kvalitne. Takze strhnuti 2bodu za to, ze jsem neco 

nevedel -to je nemozne u meho seznamu cetby, vubec jsme se k nemu totiz nedostali. A knih 

tam bylo hodne (mozna nejvic ze vsech pfihlasenych, to se da overit - seznamy cetby si 

nechavate) a knihy byly z oboru, uz neni mozne mit vice psychologicke knihy nez jsem mel. 

Bylo tam ze vsech oblasti psychologie neco. A hlavne byl dlouhy. To se da pfeci objektivne 

porovnat. Tedy : dostal nekdo za mene dlouhy seznam cetby vice bodu nez ja? A opet: k 

probirani seznamu vlibec nedoslo, takze se da hodnotit pouze DELKA a pouze 

ADEKV A TNOST. Adekvatnost tam by Ia ada se dolozit. A delka se da porovnat s jinymi. 

Seznamy cetby mate. 

Dekuji predem za odpovedi a za konecne rozhodnuti. . , 

 , Narozen  V Praze dne 13.7. 2018. 

Vlastnorucni podpis: 




