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

program Čínská studia 

(zahájení studia od podzimu 2019) 

Vážená paní, vážený pane,  
 
na základě Vaší přihlášky do navazujícího magisterského studia Vás zveme k přijímací zkoušce na 
program Čínská studia na Filozofické fakultě MU, která probíhá formou ústního pohovoru.  
 

Tématem ústního pohovoru je studijní záměr studenta v zamýšleném magisterském studiu. Student 

přijde s předběžnou představou o tom, jakému tématu by se chtěl věnovat a přednese svůj studijní 

záměr ústně v caa 5minutovém projevu. Přijímací komise může v rámci pohovoru testovat schopnosti 

a znalosti studenta v jakémkoliv ohledu souvisejícím se zamýšleným studiem. Komise může rovněž 

vznést doplňující otázky k předložené bakalářské práci. Bakalářskou nebo diplomovou práci spolu 

s posudky vedoucího práce i oponenta dodá uchazeč nejpozději 10 dní před příslušným termínem 

ústního pohovoru na adresu sinsekretarka@phil.muni.cz. Pokud je práce veřejně přístupná na 

stránkách příslušné univerzity, uchazeč zašle odkaz na adresu, odkud je možné práci stáhnout (včetně 

posudků vedoucího a oponenta). 

 
Náhradní termín ústních zkoušek nebude vypsán, o mimořádný termín mohou požádat 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 doložit 
potvrzení).   
 
Přijímací zkouška je v rámci programu stejná pro všechny studijní plány. Výsledek bude uznán pro 
všechny studijní plány v rámci programu.  
 
U zkoušky je nezbytné předložit pouze platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). 
 
Ústní pohovory proběhnou v následujících termínech: 

o 17. června 2019 od 10:00 – pracovna Semináře čínských studií (místnost B1.206),  budova 

B1, Arna Nováka 1, Brno 

o 11. září  2019  od 9:00 – pracovna Semináře čínských studií (místnost B1.206), budova B1, 
Arna Nováka 1, Brno. 

Časový rozvrh ústních pohovorů Vám bude zaslán Seminářem čínských studií nejpozději 5 dní před 
přijímací zkouškou.  
 
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. V případě zářijového termínu 
nejpozději v den následující po konání přijímací zkoušky.  
 
Uchazeči přijatí v podzimním termínu se mohou zapsat do studia nejpozději do 13. září 2019. 

 

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. 

mailto:sinsekretarka@phil.muni.cz


proděkan pro přijímací řízení a 
rozvoj studijních programů 


