
 

 

 
 
 
 
Kdy a jak napsat odvolání? 
Pokud jste nebyli přijati na VŠ, nebo VOŠ, máte ze zákona právo se proti rozhodnutí 
děkana odvolat. Podáváte proto tzv. odvolání, neboli žádost o přezkoumání rozhodnutí 
děkana o nepřijetí na školu. Můžete tak učinit nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení 
dopisu o nepřijetí. Děkan fakulty je povinen se Vaším odvolání zabývat. 
 
 
Jaké důvody zaberou? 
Vedle formální podoby, kterou odvolací formulář má, je potřeba zamyslet se i nad tím, jakými 
argumenty svoji žádost zdůvodnit. Proto je dobré si předem zjistit určité údaje o samotném 
přijímacím řízení na VŠ popř. VOŠ i o svém umístění. 
 
Jak moc „pod čarou“ 
Než začnete psát odvolání, zjistěte si, kolik bodů nebo procent vás dělí od pomyslné 
hranice přijatých. Pokud budete v odvolání argumentovat například tím, že byli přijímáni 
uchazeči s celkovým bodovým hodnocením přijímacího testu 60 a vy máte 58 bodů, jsou vaše 
šance větší. Nebo je možné poukazovat na to, kolikátí „pod čarou“ jste, např. pokud škola 
přijela prvních dvacet uchazečů a vy jste dvacátý první, jsou vaše šance na přijetí na základě 
odvolání poměrně vysoké. 
 
Jak jste bodovali při testu 
Každá škola je povinna nejpozději do patnácti dnů zveřejnit přijímací testy. Vy máte 
navíc právo vidět svůj opravený test. Pokud se domníváte, že nějaká otázka vám byla 
opravená špatně, nebo nesprávně sečtené body, uveďte tuto skutečnost do odvolání také. 
Nikdo není neomylný a vyučující, který opravuje stovky a tisíce testů, může udělat chybu. 
 
Různá obtížnost testů 
Můžete zjistit, že varianta A byla podstatně lehčí než varianta B toho samého testu. 
Samozřejmě, může to být mnohdy pouze subjektivní pocit, ale jako argument do odvolání je 
to také dobré. 
 
Co s protekcí 
Podezření na protekci během přijímacího řízení byste v odvolání zmiňovat neměli.  
Pokud si jste jisti, že k takovémuto činu skutečně došlo a máte-li i patřičné důkazy, obraťte se 
raději na policii. 



 
Jméno a příjmení uchazeče 
Adresa uchazeče 
K rukám děkana  
Adresa vysoké školy a fakulta 
 
 
 

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu 
 

 
I. 

 
Podle ust.§ 50 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů, tímto 
 

ŽÁDÁM O PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ 
 

děkana ...název fakulty a školy... ze dne ...datum vydání rozhodnutí o nepřijetí..., kterým jsem 
nebyl(a) přijata(a) ke studiu oboru ...název oboru... 
 

II. 
 
Žádost uvedenou v článku I tohoto podání odůvodňuji takto: 
 
1. Zde uvedete důvod, např. od hranice přijetí mne dělilo 5 bodů. 
2. Další důvody, např. jako student obchodní akademie jsem byl znevýhodněn 

v matematickém testu, neboť v osnovách matematiky na naší škole není počítání 
s logaritmy atd. 

 
 

III. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádám, aby děkan ...název fakulty a školy... této 
odůvodněné žádosti vyhověl a své rozhodnutí ze dne ...datum vydání rozhodnutí o nepřijetí... 
změnil a rozhodl o mém přijetí ke studiu, případně aby tuto žádost předal k rozhodnutí 
rektorovi ...název školy... Pro tento případ navrhuji, aby rektor rozhodnutí děkana změnil a 
rozhodl o mém přijetí ke studiu. 
 
 
V ................................. dne .............................. 

Jméno a podpis uchazeče 
 
 
Přílohy: Doklady, vysvědčení, fotografie, posudky, apod., prokazující uvedené důvody, 
doklad o jazykových kurzech a státních zkouškách atd. 


