
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 

Studijní oddělení FF MU, přijímací řízení 

 

Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno, Česká republika 

T: +420 549 49 3475, E: dovrtelova@phil.muni.cz, www.phil.muni.cz 

1/2  

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

programy Učitelství pro střední školy 

(zahájení studia od podzimního semestru 2019) 
 
 
Vážená paní, vážený pane,  
 
na základě Vaší přihlášky do navazujícího magisterského studia Vás zveme k přijímací zkoušce do 
programu učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě. Přesný termín a místo konání přijímací 
zkoušky naleznete v následující tabulce. Pozvánka na obor Učitelství anglického jazyka pro střední 
školy je zaslána zvlášť. 
 
Náhradní termín přijímacích 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 do programů učitelství pro střední školy se skládá ze dvou částí, oborové přijímací 
zkoušky a pedagogicko-psychologického testu (PPT). Oborová přijímací zkouška má formu 
oborového testu (OT) nebo ústní zkoušky (ÚZ). Přijímací zkouška je v rámci programu stejná pro 
všechny studijní plány a výsledek bude uznán pro všechny studijní plány v rámci programu. 

Pedagogicko-psychologický test absolvují uchazeči o více programů učitelství pro střední školy  
pouze jednou. Výsledek bude uznán pro všechny učitelské programy. 
 
U každé přijímací zkoušky je nezbytné předložit pouze platný doklad totožnosti. 
 

Program / Obor Datum 
Typ 

zkoušky 
Čas Místo konání (Brno) 

Učitelství českého jazyka a 
literatury pro SŠ 

18.06.2019 
PPT 9:30 posluchárna D22, budova D,  

2. podlaží, Arna Nováka 1 OT 10:00 

Učitelství estetické výchovy 
pro SŠ 

17.06.2019 
PPT 11:00 posluchárna N51, budova N,  

5. podlaží, Janáčkovo nám. 2a OT 11:30 

Učitelství francouzského 
jazyka a literatury pro SŠ 

19.06.2019 

PPT 10:30 
posluchárna G12, budova G,  
1. podlaží, Gorkého 7 

ÚZ 11:00 
pracovna vedoucího Ústavu 
románských jazyků a literatur, 
budova G, 1. podlaží, Gorkého 7 

Učitelství historie pro SŠ 19.06.2019 
PPT 9:30 posluchárna B2.13, budova B2,  

1. podlaží, Arna Nováka 1 OT 10:00 

Učitelství italského jazyka a 
literatury pro SŠ 

19.06.2019 
PPT 9:00 posluchárna G22, budova G,  

2. podlaží, Gorkého 7 ÚZ 9:15 

Učitelství německého 
jazyka a literatury pro SŠ 

19.06.2019 PPT 9:30 
posluchárna B2.13, budova B2,  
1. podlaží, Arna Nováka 1 

Učitelství portugalského 
jazyka a literatury pro SŠ 

19.06.2019 

PPT 9:30 
posluchárna B2.13, budova B2,  
1. podlaží, Arna Nováka 1 

ÚZ 10:00 
pracovna portugalistiky, budova G, 
2.podlaží, Gorkého 7 



2/2  

Učitelství ruského jazyka 
pro SŠ 

19.06.2019 
PPT 9:30 posluchárna A31, budova A,  

3. podlaží, Arna Nováka 1 OT 10:00 

Učitelství španělského 
jazyka a literatury pro SŠ 

20.06.2019 

PPT 9:30 
posluchárna G12, budova G,  
1. podlaží, Gorkého 7 

ÚZ 10:00 
pracovna doc. José Bellóna, 
budova G, 1. podlaží, Gorkého 7 

Učitelství základů 
společenských věd pro SŠ 

19.06.2019 PPT 9:30 
posluchárna B2.13, budova B2,  
1. podlaží, Arna Nováka 1 

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

 
Uchazeči o program Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství základů 
společenských věd pro SŠ skládají pouze pedagogicko-psychologický test. Uchazeči o program 
Učitelství základů společenských věd pro SŠ doručí do  7. června 2019   bakalářskou práci a 
motivační dopis osobně nebo poštou na sekretariát Katedry filozofie (Katedra filozofie, FF MU, Arna 
Nováka 1, 602 00 Brno). 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v e-přihláškách 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 


