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Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (FF MU) umožňuje jednooborové a dvouoborové 

studium podle schválené akreditace. 

Uchazeči podávají přihlášky na jednotlivé obory, včetně oboru Dějiny starověku, který je 

akreditován pouze v dvouoborovém studiu. 

Počet přihlášek ke studiu není omezen, uchazeč zaplatí poplatek za každou podanou přihlášku. 

Počty přijímaných uchazečů na jednotlivé obory jsou stanoveny pouze orientačně, budou 

upřesněny s přihlédnutím k aktuálním kapacitám ústavů a kateder v době konání přijímacích 

zkoušek. Uchazeči mohou být přijati do více oborů podle podaných přihlášek. Počet přijatých 

uchazečů může plánovaný počet zapsaných ke studiu převyšovat. Plánovaný počet přijatých 

uchazečů však nemusí být v konečné fázi přijímacího řízení naplněn. 

Přijatí uchazeči budou zapsáni do studia na základě následujících zásad: 

● v případě přijetí na obor, jenž je akreditován jako jednooborový, bude uchazeč zapsán 

do příslušného jednooborového studia; 

● v případě přijetí na obor Dějiny starověku, který je akreditován pouze  

v dvouoborovém studiu, bude podmínkou zápisu do studia přijetí na další obor, který 

lze s tímto oborem kombinovat (uchazeč může být v tomto případě zapsán pouze do 

kombinace oborů); 

● v případě přijetí na dva či více oborů prezenčního studia bude uchazeči nabídnut zápis 

do dvouoborového studia podle jeho volby a podle možné kombinovatelnosti oborů, či 

do souběžných studií (jednooborových nebo dvouoborových). Do dvouoborového 

studia nelze zapsat následující obory, jež jsou akreditovány výhradně jako 

jednooborové: Čeština pro cizince, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, 

Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb 

a cestovního ruchu, Psychologie, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb 

a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství, a všechny obory v 

kombinované formě. Podrobnější informace budou uchazečům poskytnuty při zápisu 

do studia (červenec 2018). 
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MEZIFAKULTNÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM DVOUOBOROVÉ 

Mezifakultní dvouoborové studium je organizováno ve spolupráci s Fakultou sociálních studií 

MU (FSS MU), Přírodovědeckou fakultou MU (PřF MU), Fakultou sportovních studií MU (FSpS 

MU) a Ekonomicko-správní fakultou MU (ESF MU). Uchazeč si vybírá z vypsaných studijních 

kombinací, které tvoří jeden obor z FF MU a druhý obor z výše uvedených fakult. 

Studijní programy mezifakultních studií a vypsané kombinace jsou uvedeny v informacích FSS 

MU (www.fss.muni.cz), PřF MU (www.sci.muni.cz) a FSpS MU (www.fsps.muni.cz); zájemci o 

ně podávají přihlášky na FSS MU, PřF MU a FSpS MU. Kombinace s ESF MU jsou uvedeny v 

informacích FF MU (www.phil.muni.cz) a uchazeči o tyto kombinace podávají přihlášky na FF 

MU. 

Uchazeči o mezifakultní studijní programy, kteří nebudou na zvolenou kombinaci oborů přijati 

z důvodu neúspěšného absolvování přijímací zkoušky v rámci oboru FSS MU, PřF MU 

a FSpS MU, mohou být přijati k jednooborovému studiu na FF MU v případě, že se v daném 

oboru umístí v pořadí uchazečů nad stanoveným kapacitním limitem a obor lze studovat 

jednooborově. O dodatečné přijetí na FF MU musí uchazeči po zveřejnění výsledků přijímacího 

řízení požádat písemně FF MU. 

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU 

Pokyny k podání elektronické přihlášky jsou zveřejněny na adrese http://is.muni.cz/prihlaska. 

Maturitní vysvědčení v rámci přijímacího řízení nevyžadujeme, přijatí uchazeči odevzdají 

úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení u zápisu do studia (červenec 2018). 

Administrativní poplatek (500 Kč za přihlášku) uhradí uchazeč podle pokynů uvedených na 

adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Doklad o zaplacení nevyžadujeme. 

Vrácení vyžádaných i nevyžádaných materiálů je v kompetenci jednotlivých ústavů.  

O zrušení přihlášky a vrácení administrativního poplatku (případně přeplatku) za přijímací 

řízení lze požádat v odůvodněných případech do 28. 2. 2018. V žádosti zaslané e-mailem musí 

být uvedeno jméno a příjmení, číslo přihlášky, číslo objednávky poplatku a číslo účtu, na nějž 

má být částka vrácena. 

 

 

  

http://is.muni.cz/prihlaska
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OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH 

Uchazeči o tříleté bakalářské studijní programy budou přijímáni na základě výsledků  

a)    testu studijních předpokladů (dále TSP) nebo 

b)    oborového testu (dále OT) + TSP nebo 

c)    TSP, oborového testu a ústní zkoušky (obor Psychologie) nebo 

d)    talentové zkoušky a oborového testu (obor Teorie a provozovací praxe staré hudby). 

  

ad a) Test studijních předpokladů organizuje Rektorát Masarykovy univerzity 

(http://www.muni.cz/tsp/). Uchazeč absolvuje tento test pouze jedenkrát, výsledek je 

relevantní pro přijímací řízení na kteroukoli fakultu MU, která TSP požaduje. 

Další informace k TSP naleznete na adrese: http://www.muni.cz/tsp. 

 

ad b), c), d) Oborové testy na tříleté bakalářské studium jsou písemné. 

 

Kritériem úspěšnosti u oborových testů je počet bodů dosažených na základě správných 

odpovědí. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. 

Kritériem úspěšnosti u oborového testu pro obor Psychologie je předem stanovený percentil, 

ústní zkouška je hodnocena počtem bodů. 

U všech oborových testů je stanovena minimální hranice úspěšnosti (nejnižší počet bodů). 

Hranice úspěšnosti mohou být s přihlédnutím k aktuálním kapacitám ústavů v době přijímacích 

zkoušek sníženy. 

Výsledek oborového testu bude hodnocen pouze položkami „uspěl/a“ – „neuspěl/a“. 

Uchazeči, kteří u oborového testu neuspějí, obdrží bez ohledu na výsledek TSP rozhodnutí o 

nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky, aniž by bylo stanovováno jejich pořadí. 

Uchazeči, kteří u oborového testu uspějí, budou zařazeni do pořadí pro přijetí ke studiu na 

základě výsledků TSP (kromě oboru Psychologie). 

Uchazeči úspěšní v oborovém testu pro obor Psychologie budou seřazeni podle výsledku TSP a 

prvních sto uchazečů bude pozváno k ústní zkoušce. Uchazeči budou přijímáni na základě 

pořadí stanoveného bodovým ohodnocením ústní zkoušky. 

V případě, že počet uchazečů, kteří uspěli u oborových testů, převýší kapacitní možnosti oboru, 

budou ke studiu přijati ti uchazeči, kteří u TSP dosáhnou lepších výsledků. Ostatní uchazeči v 

pořadí obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z kapacitních důvodů. 
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Další kritéria hodnocení písemných testů jsou zcela v kompetenci jednotlivých ústavů a 

kateder. 

Požadavky k oborovým testům, oborové testy z roku 2017, harmonogram přijímacího řízení a 

hranice úspěšnosti u oborových testů naleznete na adrese: https://www.phil.muni.cz/pro-

uchazece.  

FF MU nepřihlíží k výsledkům národních srovnávacích zkoušek Scio. 

Pozvánky k TSP rozesílá Rektorát MU, pozvánky na oborové testy FF MU rozesílá Oddělení pro 

přijímací řízení FF MU podle harmonogramu zveřejněného na adrese: 

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece.  

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. 

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 nějž mají největší zájem. Účast na 

přijímací zkoušce jiné fakulty nelze považovat za důvod k přesunutí termínu zkoušky 

na odlišný 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 uvedené v 

elektronické přihlášce uchazeče, a to nejpozději do 25. 5. 2018). 

Den otevřených dveří se koná: 19. 1. 2018. 

Uchazeči s handicapem mohou požádat o pomoc při přípravě na přijímací zkoušky Středisko 

pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás: teiresias@muni.cz, 

www.teiresias.muni.cz. 

Pro cizí státní příslušníky platí uvedené podmínky přijímacího řízení v plném rozsahu. 

Upozornění absolventům středních škol v zahraničí: je-li maturitní vysvědčení vydáno  

v zahraničí (mimo Slovenskou republiku) a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý 

uchazeč v den zápisu předložit Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydané odborem 

školství příslušného krajského úřadu v ČR. Podrobné informace najdete na stránkách MŠMT. 
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