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Číslo přihlášky: «CISLO_PRIHL» 

«OBOR1_NAZ», «OBOR2_NAZ» 
«FORMA_ST_NAZ» 

 

Vážená paní, vážený pane, 

obdrželi jsme Vaši přihlášku ke studiu na FF MU a zařadili jsme Vás do přijímacího řízení pro akademický rok 

2018/2019. Spolu s tímto informačním dopisem Vám zasíláme i pozvánku k přijímací zkoušce. Pokud jste se 

přihlásila/přihlásil ke studiu do více studijních oborů, bude Vám zaslána pozvánka pro každý obor zvlášť.   

Obor je uveden v záhlaví tohoto dopisu.  

Věnujte, prosím, všem následujícím informacím mimořádnou pozornost. 

 

Předmětem přijímací zkoušky do oborů v prezenční i kombinované formě je podle výběru oboru buď Test studijních 

předpokladů, nebo Test studijních předpokladů + oborový test. 

Test studijních předpokladů (dále TSP) a oborový test z Psychologie: 21. – 22. dubna 2018 – organizuje Rektorát 

Masarykovy univerzity.  

Ostatní oborové testy a ústní zkouška z psychologie: 7. – 8. června 2018. Přesný termín Vaší zkoušky je uvedený  

v přiložené pozvánce a je zveřejněný ve Vaší e-přihlášce. Organizuje FF MU. 

Oborový test je povinný u oborů:  
anglický jazyk a literatura, český jazyk se specializací počítačová lingvistika, čeština pro cizince, dějiny umění, 

francouzský jazyk a literatura, historie, japanistika, německý jazyk a literatura, pravěká archeologie Předního východu, 

ruský jazyk a literatura, ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, španělský jazyk a 

literatura, teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury. 

Uchazeči o studium těchto oborů budou hodnoceni podle výsledků TSP a podle výsledků oborového testu (oba 

testy tvoří nedílnou součást přijímací zkoušky). 

 

Obor Psychologie: uchazeči vykonají oborový test v den konání TSP, a to 22. dubna. 2018, ústní zkoušky 

proběhnou 7. června 2018 – uchazeči obdrží pozvánku e-mailem i poštou. 

Na ústní zkoušku z oboru Psychologie bude pozváno 100 uchazečů podle pořadí (úspěšní uchazeči u oborového 

testu budou seřazeni podle výsledku TSP). 

Uchazeči o obory archeologie, archivnictví, baltistika, český jazyk a literatura, dějiny starověku, estetika, etnologie,  

filozofie, hudební věda, informační studia a knihovnictví, italský jazyk a literatura, katalánský jazyk a literatura, 

klasická archeologie, klasický řecký jazyk a literatura, kulturní studia Číny, latinský jazyk a literatura, mediteránní 

studia, muzeologie, novořecký jazyk a literatura, obecná jazykověda, pedagogika, polský jazyk a literatura, polština se 

zaměřením na oblast firemní praxe a cestovního ruchu, pomocné vědy historické, portugalský jazyk a literatura, 

religionistika, sdružená uměnovědná studia, sociální pedagogika a poradenství, teorie a dějiny divadla, teorie 
interaktivních médií a ukrajinská studia budou hodnoceni pouze podle výsledků TSP. 

Další informace k přijímacímu řízení jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány na stránkách Filozofické 

fakulty:  
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium 

a 

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/materialy-pro-uchazece 

U přijímacích zkoušek na obory FF MU nebude brán zřetel na výsledky národních srovnávacích zkoušek SCIO. 

  

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium
https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/materialy-pro-uchazece
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Informace k oborovým testům FF 7. – 8. června 2018: 

Testy proběhnou v posluchárnách Filozofické fakulty MU (Brno, Arna Nováka 1, Janáčkovo nám. 2a, Gorkého 7)  

a v posluchárnách Fakulty sociálních studií MU (Brno, Joštova 10). Uchazeči vykonají písemnou zkoušku v době  

a v posluchárně uvedené v pozvánce. V případě, že si uchazeč podal více přihlášek, obdrží na každý oborový test 

pozvánku zvlášť. 

Uchazeči předloží u přijímací zkoušky platný průkaz totožnosti (OP, pas). Psací potřeby s sebou. 

Maturitní vysvědčení nebude u zkoušky vyžadováno. 

Manipulace s mobilními telefony je v průběhu přijímací zkoušky zakázána. V případě porušení tohoto zákazu může 

být uchazeč z přijímací zkoušky vyloučen. 

Přijímací zkoušky se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří budou skládat maturitu až po termínu přijímací zkoušky. 

Fakulty nemohou zamezit překrývání termínů přijímacích zkoušek. Uchazečům, kteří si podávají více přihlášek na 

různé fakulty, programy a obory, doporučujeme, aby přednostně vykonali přijímací zkoušku na program, resp. obor,  

o který mají největší zájem. Účast na přijímací zkoušce na jinou fakultu nelze považovat za důvod k přesunutí termínu 

zkoušky na jiný den. Termín lze změnit pouze z důvodu překrývání oborových testů v rámci Filozofické fakulty MU  

(žádosti o změnu termínu se zasílají e-mailem – z adresy uchazeče uvedené v elektronické přihlášce na adresu 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz, a to nejpozději do 29. 5. 2018). 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou zveřejněna v e-přihláškách do 7 dnů od zasedání přijímací komise. Číslo 

přihlášky je uvedeno v záhlaví tohoto dopisu. Výsledky přijímacího řízení nebudou sdělovány telefonicky. 

S oznámením o přijetí obdrží uchazeči pozvánku na zápis (24. – 26. 7. 2018). Oznámení je zasíláno do vlastních rukou 

(§ 50, odst. 5 zákona o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998). Náhradní termín zápisu (na základě e-mailové 

omluvy): 4. – 5. 9. 2018. 

Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán. O mimořádný termín mohou požádat pouze uchazeči, kteří 

v daném roce v době přijímacích zkoušek ukončují střední školu v zahraničí nebo kteří v den konání přijímací zkoušky 

skládají maturitní zkoušku a předloží fakultě potvrzení ředitele školy, kde maturují. 

Odvolání proti rozhodnutí děkana: 

Podle § 50, odst. 7 zákona o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998 může uchazeč podat odvolání proti rozhodnutí 

děkana. Odvolání se podává děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Děkan 

může žádosti vyhovět v plném rozsahu svoje rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.  
Přijímací komise děkana přijímá každoročně na každý obor vyšší počet uchazečů, než jsou plánované a zveřejněné 

počty. Již dopředu se počítá s tím, že někteří uchazeči z nejrůznějších důvodů ke studiu nenastoupí. Stav uchazečů může 

být doplněn po zápisech do studia (první polovina srpna), pokud je zjištěno, že kapacitní limit na oboru nebyl naplněn. 

Studium se v takovém případě nabízí dalším uchazečům přesně podle pořadí u přijímacích zkoušek pro daný obor, bez 

ohledu na to, zda si uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana, či nikoliv. 

V souladu s § 50, odst. 6 zákona o vysokých školách umožní fakulta uchazeči nahlédnout do oborových testů 

z přijímacího řízení ve dnech 9. a 10. července 2018 v době od 9 do 12 hodin (oddělení pro přijímací řízení FF MU, 

Gorkého 13, přízemí).  

Studium na VŠ a státní občanství: Pro přijetí cizího státního příslušníka platí stejné podmínky přijímacího řízení jako 

pro uchazeče z České republiky. Je-li maturitní  vysvědčení vydáno v zahraničí, předloží uchazeči u zápisu do studia 

nostrifikaci středoškolského vzdělání (netýká se uchazečů s maturitním vysvědčením vydaným  Slovenskou 

republikou).  

V případě, že se ocitnete v den přijímacích zkoušek v nesnázích, volejte: 5 4949 5169 nebo 5 4949 3475. 
 

 

 
Brno 23. dubna 2018           

                    

        PhDr. Petr Škyřík, Ph.D., proděkan, v. r. 
 

 

 

 

 

 

Vyřizuje: PhDr. Vlasta Dvořáčková 

 


