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Pozvánka k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity (FF MU) pro akademický rok 2019/2020  

na  programy/obory 

Anglický jazyk a literatura, Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, 
Překladatelství anglického jazyka  

(zahájení studia od podzimu 2019) 

Váţená paní, váţený pane,  
 
na základě Vaší přihlášky do navazujícího magisterského studia Vás zveme k přijímací zkoušce na 
Filozofické fakultě MU. Přesný termín a místo konání přijímací zkoušky naleznete v následující tabulce. 
Uchazeči o navazující magisterské programy Anglický jazyk a literatura jsou zváni k oborovému testu 
podle počátečních písmen příjmení.  
 
Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán, o mimořádný termín mohou poţádat pouze 
uchazeči, kteří v daném roce v době konání přijímacích zkoušek ukončují vysokoškolské studium v 
zahraničí nebo kteří v den konání přijímací zkoušky konají státní závěrečné zkoušky na vysoké škole 
(je nutné doloţit potvrzení).   
 
Přijímací zkouška je v rámci programu stejná pro všechny studijní plány a výsledek bude uznán pro 
všechny studijní plány v rámci programu.    

U přijímací zkoušky je nezbytné předloţit pouze platný doklad totožnosti. 
 

Program Datum Čas 
Forma 

zkoušky Místo konání (Brno) 

Anglický jazyk a 
literatura 

20. 6. 2019 
13:00 
(A – I) 

OT učebna B2.43, Arna Nováka 1,  
budova B2, 4. podlaţí 

20. 6. 2019 
13:00 
(J – Ţ) 

OT učebna B2.13, Arna Nováka 1,  
budova B2, 1. podlaţí 

Překladatelství 
anglického jazyka 

20. 6. 2019 11:00 OT učebna B2.13,Arna Nováka 1,  
budova B2, 1. podlaţí 

21. 6. 2019 9:00 ÚZ učebna G311, Gorkého 7, 3. podlaţí 

Učitelství anglického 
jazyka a literatury pro 
střední školy  

20. 6. 2019   11:00 PPT učebna B2.43, Arna Nováka 1,  
budova B2, 4. podlaţí 

20. 6. 2019 11:30 OT učebna B2.43, Arna Nováka 1,  
budova B2, 4. podlaţí 

21. 6. 2019 13:00 ÚZ učebna G316, Gorkého 7, 3. podlaţí 

OT- oborový test, ÚZ – ústní zkouška, PPT- pedagogicko-psychologický test 

Oborová přijímací zkouška na obor Učitelství anglického jazyka a literatury a na program 
Překladatelství anglického jazyka má dvě části - oborový test (OT) a ústní zkoušku (ÚZ). Ústní 
zkoušky se zúčastní pouze uchazeči, kteří uspěli v oborovém testu. O výsledku oborového testu 
budou uchazeči vyrozuměni e-mailem v den konání písemné zkoušky ve večerních hodinách. 
Informace bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce uchazeče. 

Součástí přijímací zkoušky na obor Učitelství anglického jazyka a literatury je kromě oborové 
zkoušky také pedagogicko-psychologický test (PPT). Uchazeči o více programů učitelství pro 
střední školy absolvují PPT pouze jednou. Výsledek bude uznán pro všechny učitelské programy. 
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Uchazeči hlásící se na program/ obor Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ a Anglický 
jazyk a literatura absolvují oborovou přijímací zkoušku pouze jedenkrát a to v termínu pro program 
Anglický jazyk a literatura. Výsledek oborové zkoušky bude zaznamenán do obou přihlášek. Pro 
učitelský program/ obor vykoná uchazeč navíc pedagogicko-psychologický test. 
 
Bodové hodnocení přijímací zkoušky naleznete v e-přihlášce do deseti dní od konání přijímací zkoušky. 
 
Výsledek přijímacího řízení (návrh na přijetí /rozhodnutí o nepřijetí) bude zveřejněn v e-přihlášce po 
zasedání přijímací komise FF MU a to nejdříve od 1. července 2019. 
 

 
                                                                                                                                  

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.  
proděkan pro přijímací řízení a rozvoj 

studijních programů 


