
 
 

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 

Oddělení pro přijímací řízení FF MU 

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

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

 

 

Informace pro uchazeče o přijímací řízení do navazujících magisterských studijních 

programů v akademickém roce 2019/2020 

(zahájení studia od podzimu 2019) 
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Studijní oddělení FF MU – přijímací řízení 
Arna Nováka 1  
602 00 Brno 
 
e-mail: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz   
tel.: +420 549 49 3475 
 
 

Navazující magisterské studium je určeno absolventům vysokoškolského bakalářského, 

případně magisterského studia. Standardní délka studia je 2 roky. Absolventi získají titul 

magistr (Mgr.). 

 

FORMY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA 

Programy navazujícího magisterského studia je možné  absolvovat ve formě prezenčního 

nebo kombinovaného studia.  

Prezenční forma studia umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou účast na 

přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených 

akademickými pracovníky.  

Kombinovaná forma studia (tzv. „dálkové“ studium) je forma studia, s omezenou kontaktní 

výukou, konzultace s vyučujícím a výuka probíhají několikrát za semestr, zkoušky koná 

student vždy na fakultě.  

Základní rámec navazujícího magisterského studia tvoří studijní program, v němž se 

uskutečňuje studium podle studijních plánů, které si volí student. Studijní plán představuje 

soubor povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Může mít podobu 

jednooborového studia, jednooborového studia se specializací nebo může být realizován 

formou sdruženého studia, jež obsahuje hlavní studijní plán a studijní plán vedlejší, který je 

součástí jiného programu. 

Jednooborové studium má předem stanovený seznam povinných předmětů, které si student 

doplní z nabídky volitelných předmětů. Od studia se specializací se zpravidla liší tím, že 

studentovi nechává větší volnost ve výběru předmětů. 

Jednooborové studium se specializací obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní 

program a část předmětů pro specializaci, jež jsou sestaveny tak, aby dále prohlubovaly 
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znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, je však možné 

studovat jen jednu z nich.  

Sdruţené studium tvoří kombinace hlavního studijního plánu s vedlejším studijním plánem, 

který je součástí jiného studijního programu. Kombinovat hlavní a vedlejší studijní plány nelze 

zcela volně, existují doporučené kombinace a otevřené kombinace, a to napříč univerzitou. 

Varianty a kombinace najdete v e-přihlášce. Doporučené kombinace jsou zpravidla rozvrhově 

kompatibilní a jsou považovány garanty studijních programů za smysluplné a doporučené. Do 

zrcadlových kombinací hlavního a vedlejšího plánu není možné podat přihlášku. V rámci 

sdruženého studia rovněž nelze kombinovat hlavní a vedlejší plán s nestejnými formami 

studia (prezenční a kombinované studium). Sdružené studium na Masarykově univerzitě je 

takzvaně asymetrické, což znamená, že se objem v hlavním a vedlejším studijním plánu liší 

(v hlavním je víc předmětů a končí obhajobou diplomové práce). 

Učitelské programy je možné studovat jednooborově nebo ve formě sdruženého studia. 

Sdružené studium je symetrické, oba studijní plány jsou považovány za stejně důležité. 

Student může psát kvalifikační práci v obou aprobacích. Učitelské programy mohou být ve 

sdruţeném studiu kombinovány pouze  s učitelskými programy. Pro uchazeče hlásícího 

se do učitelského studijního programu jsou jeho tři preferované kombinace určující. V případě, 

že nebude přijat do zvolených kombinací, resp. aprobací, nebude mu nabídnuta žádná jiná 

kombinace a obdrží rozhodnutí o nepřijetí.  

U některých studií může být uvedeno, že je jedná o obor (nikoli program). Obory je možné 

kombinovat do tzv. dvouoborového studia (vždy obor s oborem). Učitelské obory je možné 

kombinovat pouze s učitelskými obory. Možné kombinace jsou uvedeny u jednotlivých oborů 

v podmínkách přijetí. Zájemci o dvouoborové studium si podávají přihlášky na jednotlivé 

obory. Pokud jsou na zvolené obory přijati, a zvolené obory lez kombinovat, mohou při zápisu 

do studia požádat o zapsání dvouoborového studia.  

 

Porovnání jednotlivých typů navazujícího magisterského studia podle rozdělení kreditů 

  

Počet kreditů za semestr 

celkem studijní plán 1 (HSP/USP 1) studijní plán 2 (VSP/USP 2) 

Jednooborové studium 120 
120                                     

(volitelné předměty max. 30) 
x 

Jednooborové studium 
se specializací 

120 
120                                      

(předměty specializace 40–60) 
x 

Sdružené studium 120 80 40 

Učitelské studium 120 60 60 

HSP – hlavní studijní plán, VSP – vedlejší studijní plán, USP – učitelský studijní plán 
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PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY  

Přihlášky je možné podávat od 1. 2. do 30. 4. 2019. 

Přihláška se podává pouze v elektronické podobě. Pokyny k podání elektronické přihlášky 

jsou zveřejněny na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/.  

Administrativní poplatek (600 Kč za přihlášku) uchazeč uhradí podle pokynů uvedených 

v e-přihlášce. Provedené platby se přiřazují k jednotlivým přihláškám v průběhu několika dní. 

Doklad o zaplacení není vyžadován.   

Do každého studijního programu může uchazeč podat pouze jednu přihlášku. Počet přihlášek 

do různých programů není omezen; uchazeč zaplatí poplatek za každou podanou přihlášku. 

Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např. současně hlavní 

a vedlejší studijní plán nebo studijní plán se specializací), může uchazeč v přihlášce označit 

až 3 studijní plány v pořadí podle svých preferencí. 

Každá kombinace hlavního a vedlejšího studijního plánu se započítává zvlášť, tedy jako 

samostatná preference. 

V rámci studijního programu se uchazeč může hlásit do prezenční i kombinované formy 

současně. Tato možnost se započítává jako samostatná preference.  

Varianty studijních plánů a jejich preference v rámci programu lze měnit do 30. 4. 2019. 

Kompletní přihláška bude potvrzena oddělením pro přijímací řízení do tří dnů od jejího podání 

těm uchazečům, kteří splňují poţadavky příslušného programu na předchozí bakalářské 

vzdělání. V případě sdruženého studia musí uchazeč splňovat podmínky programu hlavního 

i vedlejšího studijního plánu. Uchazeči, kteří nebudou tuto podmínku splňovat, budou 

upozorněni e-mailem.  

O vrácení administrativního poplatku (případně přeplatku) za přijímací řízení lze požádat 

v odůvodněných případech do 10. 5. 2019. V žádosti zaslané e-mailem musí být uveden 

důvod pro vrácení poplatku, jméno a příjmení žadatele, číslo přihlášky, číslo objednávky 

poplatku a číslo účtu, na nějž má být částka vrácena.  

Vyžádané ani nevyžádané materiály k přijímacímu řízení se nevracejí.  

 

OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH  

Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech budou přijímáni na 

základě výsledků oborových přijímacích zkoušek písemných či ústních, případně dalších 

předem stanovených požadavků jednotlivých ústavů, kateder a seminářů.  
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Ústav, katedra či seminář může stanovit podmínky pro prominutí přijímací zkoušky. U většiny 

oborů je možné přijímací zkoušku prominout absolventům bakalářského studia na FF MU, a to 

na základě hodnocení bakalářské zkoušky. Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky se 

u jednotlivých oborů liší. O prominutí přijímací zkoušky ţádá uchazeč po vykonání státní 

bakalářské zkoušky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.  

U přijímací zkoušky může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Hranici úspěšnosti určuje 

minimální počet bodů potřebných k úspěšnému složení přijímací zkoušky. Stanovené hranice 

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

zkoušek sníženy.  

Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží uchazeči prostřednictvím e-přihlášky nejpozději 30 

dní před konáním zkoušky. O  vložení pozvánky do e-přihlášky budou informováni e-mailem. 

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou zveřejněny také na webových stránkách FF MU. 

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).  

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

pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás (www.teiresias.muni.cz).  

Uchazeči, kteří uspěli u přijímací zkoušky, budou v rámci programu seřazeni podle 

výsledků přijímací zkoušky bez ohledu na studijní plány a priority, které si zvolili. Pro 

rozhodnutí, do kterého studijního plánu bude uchazeč přijat, je rozhodující celkové pořadí 

úspěšného uchazeče, jeho priority a kapacita studijních plánů.  

Uchazeči o sdružené studium budou do tohoto studia přijati, pokud bude rozhodnuto o jejich 

přijetí v rámci hlavního i vedlejšího studijního plánu.  

Fakulta může dle svého uvážení uchazeči nabídnout zápis do studijních plánů ve studijním 

programu, které si uchazeč v přihlášce do tohoto programu nezvolil, ale v nichž by splnil 

podmínky pro přijetí.  

Pro uchazeče hlásící se do učitelského studijního programu jsou jeho tři preferované 

kombinace určující. V případě, že nebude přijat do zvolených kombinací, resp. aprobací, 

nebude mu nabídnuta žádná jiná kombinace a rozhodnutí o přijetí bude zamítavé. 

Překročí-li počet přijatých uchazečů kapacitu studijních plánů, budou přijati uchazeči, kteří 

dosáhnou lepších výsledků. Přijatým uchazečům může být nabídnut zápis do studijních plánů, 

které si uchazeči v e-přihlášce nezvolili, ale v nichž by splnili podmínky pro přijetí.  
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V případě, že počet uchazečů, kteří uspěli u přijímací zkoušky, převýší kapacitní možnosti 

programu, budou ke studiu přijati ti uchazeči, kteří dosáhnou lepších výsledků. Ostatní 

uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z kapacitních důvodů.  

Rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů nemusí být definitivní. Většinou se do studia 

nezapíší všichni přijatí studenti. Jestliže nebyla naplněna kapacita oboru, uvolněná místa 

mohou být po zápisech do studia nabídnuta dalším úspěšným uchazečům v pořadí.  Pokud 

katedra projeví zájem o  doplnění kapacity programu,  je zvolenému počtu uchazečů 

nepřijatých z kapacitních důvodů nabídnuto „dodatečné přijetí“ a dle pořadí. 

Uchazeči, kteří neuspějí u oborových testů, obdrží rozhodnutí o nepřijetí pro neprospěch 

u přijímací zkoušky, aniž by bylo stanoveno jejich pořadí.  

Výsledek přijímací zkoušky (bodové hodnocení) bude uchazečům sdělen prostřednictvím      

e-přihlášky do deseti pracovních dnů ode dne konání zkoušky. 

Oznámení o přijetí či nepřijetí bude uchazečům sděleno do deseti pracovních dnů od 

zasedání přijímací komise FF MU. 

Počty přijímaných uchazečů na jednotlivé obory jsou stanoveny pouze orientačně, mohou být 

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

zkoušek. Počet přijatých uchazečů může plánovaný počet zapsaných ke studiu převyšovat. 

Plánovaný počet přijatých uchazečů však nemusí být v konečné fázi přijímacího řízení 

naplněn.  

ZÁPIS DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA 

Uchazečům přijatým do magisterského navazujícího studia budou zaslány informace k zápisu 

do studia v termínech dle Harmonogramu přijímacího řízení pro navazující magisterské 

studium – podzim 2019. 

Přijatí uchazeči mohou být zapsáni v rámci programu ke studiu pouze jednoho studijního 

plánu. 

Ke studiu mohou být zapsáni přijatí uchazeči, kteří doloží bakalářské (magisterské) vzdělání. 

U zápisu do studia odevzdají uchazeči úředně ověřenou kopii dokladu o absolvovaném 

studiu (diplom) a vyplněný Zápisový list studenta 1. ročníku. 

Absolventi zahraničních vysokých škol budou při zápisu do studia požádáni, aby vedle 

ověřené kopie bakalářského diplomu předložili také úředně ověřenou kopii potvrzení o uznání 

bakalářského vzdělání získaného v zahraničí – tzv. nostrifikaci. Informace o uznávání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jsou k dispozici na webových stránkách 

Masarykovy univerzity (https://www.muni.cz/uchazeci/uznavani-vzdelani?lang=cs). 

Dnem zápisu do studia se přijatý uchazeč stává studentem FF MU. 

 

https://www.muni.cz/uchazeci/uznavani-vzdelani?lang=cs
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DŮLEŢITÉ TERMÍNY  

Termín podání přihlášky:                  1. 2. do 30. 4. 2019 

Přijímací zkoušky:       17. 6. – 21. 6. 2019 (přesné termíny budou  

zveřejněny v polovině května)  

Přijímací komise FF MU:   28. 6. 2019  

Zápis do studia:       23. července 2019 

      náhradní termín – 3. a 4. září 2019  

 

NABÍDKA PROGRAMŮ A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ  

O = vypsaný studijní plán. Je-li znám předpokládaný počet přijatých uchazečů, je místo znaku uveden počet. 

Program (P)                                                                                                
Specializace programu (spec)  

/Obor (OB)                                                                            

Předpokládané počty přijatých uchazečů 

CELKEM 

Studijní plán 

prezenční forma 
studia 

kombinovaná 
forma studia 

je
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ro
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ý
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o
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 -
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o
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b
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ý
 -
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c
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e
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e

d
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jš
í 

h
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v
n
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P Andragogika  90 25   10 10 25   10 10 

P Anglický jazyk a literatura 50 30       20       

P Archeologie 40 15   10 5         

spec Klasická archeologie      10             

P Archivnictví 25 15   5 5         

P Baltistika 15 5   5 5         

P Český jazyk a literatura 40     5 5         

spec Literárněvědná bohemistika      10             

spec Jazykovědná bohemistika      10             

spec Čeština jako cizí jazyk     10             

P Čínská studia 15 O   O           

P Dějiny starověku 10 O   O O         

P Dějiny umění 25 O   O           

P Divadelní studia 18 5   8 5         
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P Estetika a kulturní studia 25 15   5 5         

P Etnologie 20 O   O O         

P Filozofie 40 20   10 10         

P Francouzský jazyk a literatura 30 10   10 10         

P Historie 30     O O         

spec Církevní dějiny      O             

spec Dějiny raného novověku      O             

spec Dějiny středověku      O             

spec Moderní dějiny      O             

P Hudební věda 85 25   20 15 25       

P Informační studia a knihovnictví 60 25   10 10 15     5 

P Italský jazyk a literatura 30 10   10 10         

P Klasický řecký jazyk a literatura  9 O   O O         

P Latinský jazyk a literatura 15 O   O O         

OB 
Latinský jazyk a literatura 
středověku 

10  10               

P 
Literatura a mezikulturní 
komunikace 

20 O   O O         

P Management v kultuře 190 80   20 10 80       

P Mediteránní studia 10 O   O O         

OB Muzeologie 20 10       10       

P Německý jazyk a literatura 35     O           

spec Německá jazykověda     O             

spec Germanistická literární věda      O             

spec Germanistika jako věda o kultuře     O             

P Novořecký jazyk a literatura 6 O   O O         

P Obecná jazykověda 30 10   10 10         

P Pedagogika 80  20   10 10 20   10 10 

P Počítačová lingvistika 20 10   5 5         

P Pomocné vědy historické 25 10   5 10         

OB Portugalský jazyk a literatura 10 10               

OB 
Pravěká archeologie Předního 
východu 

6  6               

P Překladatelství anglického jazyka 25 25               

P 
Překladatelství románských 
jazyků a literatur 

60                 

spec Překladatelství francouzštiny      20             

spec Překladatelství němčiny      20             

spec Překladatelství španělštiny      20             

P Psychologie 80 80               

P Religionistika 20 10   5 5         
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P Ruská studia 40                 

spec Ruská filologická a kulturní studia      20             

spec 
Ruština se zaměřením na 
překladatelství  

    20             

P Severoamerická kulturní studia 25                 

spec Anglofonní a frankofonní areály      15             

spec Anglofonní a spaniofonní areály      10             

OB Skandinávská studia 10  10                

P Slavistika  70     20 20         

spec Jihoslovanská a balkánská studia      10             

spec Polská studia      10             

spec Ukrajinská studia     10             

P 
Sociální pedagogika a 
poradenství 

 45 20   15 10         

P Španělský jazyk a literatura 30 10   10 10         

P 
Teorie a dějiny filmu a  
audiovizuální kultury  

22 12   4 2 4       

P Teorie interaktivních médií 190 50   40 40 50       

OB 
Učitelství anglického jazyka a 
literatury pro střední školy 

30 O     O     

P 
Učitelství českého jazyka a 
literatury pro střední školy  

25 O   O O         

OB 
Učitelství estetické výchovy pro 
střední školy 

60 O     O     

P 
Učitelství francouzského jazyka a 
literatury pro střední školy 

40 10   10 10 10       

P 
Učitelství historie pro střední 
školy 

50 50   O O         

OB 
Učitelství italského jazyka a 
literatury pro střední školy 

10 10             

OB 
Učitelství latinského jazyka a 
literatury pro střední školy 

10 10             

P 
Učitelství německého jazyka a 
literatury pro střední školy 

35 O   O O  O       

OB 
Učitelství portugalského jazyka a 
literatury 

20 10     10       

P 
Učitelství ruského jazyka a 
literatury pro střední školy  

10 O   O O         

OB 
Učitelství španělského jazyka a 
literatury pro střední školy 

30 O     O     

P 
Učitelství základů společenských 
věd pro střední školy 

55 15   10 10 20       
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