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Požadavky k přijímacím zkouškám do studijních programů 

navazujícího magisterského studia 

(zahájení studia od podzimu 2019) 

 

ANDRAGOGIKA  

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší, jednooborový 

kombinovaný, hlavní kombinovaný, vedlejší kombinovaný. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia bez 

omezení, zejména však absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného 

studijního programu. 

Předmět přijímací zkoušky:  Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky 

s volnou odpovědí. Obsah testu tvoří otázky z oboru pedagogických věd a věd 

příbuzných podle následujících tematických okruhů: 

- pedagogika jako věda; systém pedagogických disciplín, funkce a charakteristika 

základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplín, hraniční 

pedagogické disciplíny; 

- andragogika jako věda, systém andragogických disciplín (teoretické a praktické); 

- vztah pedagogiky a andragogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, 

psychologie, personalistika); 

- teorie výchovy a vzdělávání (akademické, sociokognitivní a kognitivně psychologické, 

spiritualistické a personalistické, technologické, sociální); 

- celoživotní a všeživotní učení, formální a neformální vzdělávání, informální učení; 

- vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR, školská soustava – základní 

charakteristika, systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce; 

- metodologie pedagogických věd a empirický pedagogický výzkum, metody a techniky 

pedagogického výzkumu; 

- klasické (konsenzuální, konfliktní, interpretativní) a současné sociologické teorie a 

jejich interpretace výchovy, vzdělávání a školy; 

- cíle a funkce sociální politiky, aktéři, principy a nástroje sociální politiky, sociální stát; 

- rozvoj lidských zdrojů a celoživotní učení v mezinárodní a české perspektivě, záměry 

a cíle formulované v základních programových dokumentech EU (Memorandum o 

celoživotním učení, Bílá kniha) a ČR (Strategie rozvoje lidských zdrojů, Strategie 

celoživotního učení ČR). 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru  Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Od 

absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, 

tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-

mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav pedagogických věd: http://pedagogika.phil.muni.cz/ 
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ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, jednooborový kombinovaný. 

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům bakalářského studia 

anglického jazyka a literatury, případně pedagogických a dalších programů 

zaměřených na anglický jazyk a literaturu. Příbuznost oboru bude posouzena na 

základě přihlášky ke studiu. U příbuzných oborů se předpokládá pokročilá znalost 

jazyka na úrovni CPE (Certificate of Proficiency in English). 

Předmět přijímací zkoušky:  Písemný test v angličtině tvoří English Proficiency 

Exam, který testuje gramatiku, slovní zásobu a porozumění čtenému textu. Délka 

oborového testu je 70 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z 

oboru/programu Anglický jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky 

žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky: http://anglistika.phil.muni.cz/ 

 

ARCHEOLOGIE 

Nabízené studijní plány: jednooborový, jednooborový se specializací (Klasická 

archeologie), hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu (příbuznost bude posouzena 

na základě přihlášky ke studiu). 

Předmět přijímací zkoušky:  Ústní zkouška v rozsahu státní bakalářské zkoušky 

(http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/studium/bakalarske-studium) a představení návrhu 

magisterského diplomového projektu. Délka pohovoru cca 15 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru /programu Archeologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky 

žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

 

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE ( jednooborový se specializací) 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je ústní. Uchazeči musí prokázat 

odpovídající znalost archeologických, výtvarných a jiných kulturních projevů 

antických civilizací. Nezbytné je rovněž ovládání metodologie oboru, klasická 

archeologie v rozsahu bakalářského studia a odpovídající znalosti latiny a řečtiny 

http://anglistika.phil.muni.cz/
mailto:prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
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(schopnost přečíst a přeložit lehčí text a rozumět odborným termínům). Zájemce o 

studium představí návrh magisterského diplomového projektu. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem 

bakalářskou zkoušku z oboru/specializace Klasická archeologie na FF MU. O 

prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav archeologie a muzeologie: http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/ 

 

ARCHIVNICTVÍ 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky:  Písemná zkouška z paleografie (transkripce textu), 

základů diplomatiky, archivnictví a dějin správy. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru /programu Archivnictví na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky 

žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav pomocných věd historických a archivnictví: 

http://archivnictvi.phil.muni.cz/ 

 

BALTISTIKA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška zjišťuje uchazečovu kompetenci alespoň 

v jednom jazyku relevantním pro studovanou oblast (finština, estonština, lotyština, 

litevština), jeho orientaci v dějinách i současnosti celé oblasti a metodologickou 

zkušenost filologickou. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z 

oboru/programu Baltistika na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 
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Odkaz na Ústav jazykovědy a baltistiky: http://www.phil.muni.cz/jazyk/ 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Nabízené studijní plány: jednooborový se specializací (Literárněvědná bohemistika, 

Jazyková bohemistika, Čeština jako cizí jazyk), hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného oboru/programu nebo oboru/programu, jehož náplň je velmi blízká 

programu Český jazyk a literatura na FF MU (příbuznost bude posouzena na základě 

přihlášky ke studiu). 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují 

se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce  programu Český 

jazyk a literatura (viz webové stránky ÚČJ a ÚČLK FF MU). 

Doporučujeme zájemcům o magisterské studium, aby si osvojili znalosti v rozsahu 

požadavků k státní bakalářské zkoušce z českého jazyka a literatury na FF MU, 

neboť magisterské studium na ně navazuje. Případné rozdíly mezi bakalářským 

studijním programem Český jazyk a literatura na FF MU a podobnými studijními 

programy na jiných vysokých školách si posluchači sami doplní během 

magisterského studia (zájemcům bude umožněna účast ve výuce příslušných 

předmětů bakalářského studia včetně konzultací s vyučujícími). 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 45 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru/programu Český jazyk a literatura na FF MU. O prominutí přijímací 

žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz – od 

ukončení bakalářského studia nesmí uplynout víc než rok (dva semestry). 

Odkaz na Ústav českého jazyka: http://cestina.phil.muni.cz/ 

Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví: http://ceska-literatura.phil.muni.cz/ 

 

ČÍNSKÁ STUDIA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní. 

Komu je program určen: Vyžadována je znalost moderní čínštiny na úrovni B-1 

SERR (viz http://www.amigas.cz/evropsky-referencni-ramec.html). Bakalářský titul ze 

sinologických oborů v Brně, Praze a Olomouci je dostatečným dokladem. Zájemci z 

jiných oborů předloží podrobný doklad o absolvovaném studiu čínštiny (místo, délka, 

intenzita). 

Předmět přijímací zkoušky: Bakalářská diplomová práce spolu s posudky 

vedoucího práce i oponenta. Uchazeč vše dodá v pdf na e-mail 

janavavrova@mail.muni.cz nejpozději 10 dní před ústním pohovorem. Pokud je 
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práce veřejně přístupná na stránkách příslušné univerzity, uchazeč zašle odkaz na 

adresu, odkud je možné práci stáhnout (včetně posudků vedoucího a oponenta). 

Ústní pohovor: 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 cca 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. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů: 100). Z 

toho bakalářská práce – max. 40 bodů, pohovor – max. 60 bodů. 

Odkaz na Seminář čínských studií: http://cinskastudia.phil.muni.cz/ 

 

DĚJINY STAROVĚKU 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky: V písemném testu budou prověřeny tyto znalosti a 

dovednosti (délka testu 90 min.): 

- dobrá znalost dějin antického Řecka a Říma i přechodného období mezi antikou a 

středověkem v rozsahu bakalářské SZZ (viz http://classics.phil.muni.cz/studium/pro-

studenty), schopnost vyložit změny společnosti, ekonomiky, myšlení a sociálního 

zřízení od temného období řeckých dějin po tzv. barbarské germánské státy; 

- základní znalost vývoje starověkého Předního východu (v rozsahu bakalářské SZK

 ); 

- schopnost základní orientace v geografii starověkého světa. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru/programu Dějiny starověku na FF MU. O prominutí přijímací 

zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/ 

 

DĚJINY UMĚNÍ 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu.  Za příbuzné se obvykle 
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považují estetika, muzeologie a sdružená uměnovědná studia. Příbuznost bude 

posouzena na základě přihlášky ke studiu. 

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška ze znalostí v rozsahu státní bakalářské 

zkoušky (hlavní tematické okruhy: architektura; středověk; raný novověk; moderní 

umění po současnost) – základní okruhy ke státní bakalářské zkoušce jsou 

zveřejněny na webové stránce Semináře dějin umění – státní zkoušky, viz 

http://www.phil.muni.cz/dejum/content/studium/statni_zkousky.php). Důraz bude 

kladen na vizuální kompetence uchazečů, tedy schopnost smysluplně a erudovaně 

pracovat s obrazovým materiálem a jeho výkladem. Předpokládá se schopnost 

předložit projekt magisterské diplomové práce. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Absolventi bakalářského studia Dějiny umění na FF 

MU, kteří složili bakalářskou státní zkoušku v mezích klasifikačního stupně A–C 

mohou být přijati bez přijímací zkoušky. Od skončení státní zkoušky však nesmí 

uplynout více než rok, tedy dva semestry. O prominutí přijímací zkoušky uchazeči 

žádají prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Seminář dějin umění: http://dejinyumeni.phil.muni.cz/ 

 

DIVADELNÍ STUDIA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška do navazujícího magisterského 

studijního programu se skládá ze tří částí: 

- písemný test, který prověří faktické znalosti z oboru/programu Teorie a dějiny divadla 

na úrovni dokončeného bakalářského studia; 

- písemná analýza krátké ukázky divadelní inscenace; 

- rozprava s uchazečem (v diskusi se prověří divácký rozhled a schopnost hovořit o 

divadelní zkušenosti, dále se diskutuje o předloženém magisterském projektu). 

Jako podklad k diskusi uchazeči vypracují magisterský projekt (obsahuje 

pojmenování výzkumného problému, zhodnocení základní literatury a pracovní 

osnovu práce) a předloží seznam alespoň 10 divadelních inscenací, které zhlédli 

během posledního půl roku. 

Projekt a seznam inscenací uchazeči dodají v tištěné formě osobně na Katedru 

divadelních studií (budova G, suterén, Gorkého 7, 602 00 Brno), nebo poštou 

(Katedra divadelních studií FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno) nejpozději týden 

před určeným datem ústního pohovoru. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Znalostní test max. 10 bodů, analýza ukázky inscenace max. 40 bodů, rozprava nad 

projektem a shlédnutými inscenacemi max. 50 bodů. 
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Odkaz na Katedru divadelních studií: http://divadlo.phil.muni.cz/ 

 

ESTETIKA A KULTURNÍ STUDIA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program navazuje na bakalářský obor/program Estetika a 

kulturní studia, je však široce otevřen i absolventům bakalářského studia z jiných 

humanitních programů. 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se děje motivačním pohovorem. V 

odborné části pohovoru jsou ověřeny znalostní předpoklady na úrovni obecného 

bakalářského humanitního studia, základní znalosti estetiky, jazykové a motivační 

předpoklady. K přijímacímu řízení si kandidát přinese: 

- bakalářskou / diplomovou práci, nebo její část (k nahlédnutí); 

- krátký projekt studia s malou rešerší literatury (1-2 strany; 3 kopie), naznačující, 

kterým směrem se ubírá jeho vlastní studijní zájem (například estetika divadla, 

literatury, hudby, filosofická estetika, estetika přírody, kultury, chování aj.); 

- seznam četby rozdělený na odbornou literaturu a beletrii (může být rozsáhlý nebo jen 

krátký, výběrový, pouze z titulů, o nichž je kandidát schopen hovořit); 

- případně další diplomy a ocenění z oblasti jazykové, umělecké a vzdělávací. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Kandidát je hodnocen v částech: odborná část - max. 50 bodů, projekt studia – max. 

50 bodů. 

Prominutí přijímací zkoušky: Absolventi bakalářského studia estetiky na FF MU, 

kteří složili bakalářskou státní zkoušku s hodnocením A nebo B, mohou být přijati bez 

přijímací zkoušky. Od skončení státní zkoušky však nesmí uplynout více než rok, 

tedy dva semestry. O prominutí přijímací zkoušky uchazeči žádají prostřednictvím e-

mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Seminář estetiky: http://www.phil.muni.cz/estetika 

 

ETNOLOGIE 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky: Příjímací test ověřuje míru znalostí z bakalářského 

stupně studia. Délka přijímacího testu je 25 min. Tematické okruhy testu: 

- reálie české lidové kultury; 

- etnografická rajonizace a diferenciace českých zemí; 

- základní orientace v dějinách české etnologie/národopisu/folkloristiky a v dějinách 

sociokulturní  antropologie; 
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- základní pojmy uplatňované v etnologickém a  antropologickém výzkumu kultury; 

etnologický výzkum (metody, techniky). 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru/programu Etnologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají 

uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav evropské etnologie: http://etnologie.phil.muni.cz/ 

 

FILOZOFIE 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného programu. 

Podmínky přijetí: Uchazeč dodá do 7. 6. 2019 v písemné podobě osobně nebo 

poštou na sekretariát katedry filozofie (Katedra filozofie, FF MU, Arna Nováka 1, 602 

00 Brno): 

- bakalářskou, resp. oborovou práci s posudky (absolventi nediplomového 

dvouoborového studia Filozofie s dalším programem odevzdají oborovou práci z 

oboru Filozofie); 

- strukturovaný životopis; 

- motivační dopis, ve kterém uvede, proč chce studovat program filozofie, proč si zvolil 

Katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat v dalším studiu a v 

přípravě diplomové práce. 

Hranice úspěšnosti: 75 bodů (maximální počet bodů: 100).  Hodnocení za 

bakalářskou – max.  60 bodů, hodnocení za motivační dopis – max. 40 bodů. 

Odkaz na Katedru filozofie: http://filozofie.phil.muni.cz/ 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK A LITERATURA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia,  

předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského 

referenčního rámce). 

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse ve 

francouzském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v 

elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na 

adresu pdytrt@phil.muni.cz. Délka ústní zkoušky cca 20 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 
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Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, 

kteří absolvovali bakalářské studium oboru / progamu Francouzský jazyk a literatura 

na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/ 

 

HISTORIE  

Nabízené studijní plány: jednooborový, jednooborový se specializací (Církevní 

dějiny, Dějiny raného novověku, Dějiny středověku, Moderní dějiny), hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky: Zkouška písemnou formou - znalosti v rozsahu výuky 

na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia dějepisu, z českých 

dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku do roku 1989). Délka 

písemné zkoušky je 60 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru/programu Historie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají 

uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Historický ústav: http://historie.phil.muni.cz/ 

 

HUDEBNÍ VĚDA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší, jednooborový 

kombinovaný. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

Hudební vědy a rovněž absolventům bakalářského studia Teorie a provozovací 

praxe staré hudby realizovaného Ústavem hudební vědy FF MU. 

Předmět přijímací zkoušky: Předpokladem k přijetí je složení ústní přijímací 

zkoušky v rozsahu požadavků k bakalářské státní zkoušce. Délka přijímacího 

pohovoru je cca 20 min. Bližší informace: http://music.phil.muni.cz/studijni-

obory/hudebni-veda/statni-zaverecna-zkouska-bakalarska 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří 

složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z 

oboru/programu Hudební věda na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou 

uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 
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Odkaz na Ústav hudební vědy: http://music.phil.muni.cz 

 

INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší, jednooborový 

kombinovaný, hlavní kombinovaný. 

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských 

programů. 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška do navazujícího magisterského 

studia se skládá z ústního pohovoru ve skupině, podmínkou k přijetí je jeho úspěšné 

zvládnutí. Pohovor ve skupině vychází z řešení různých oborových témat (informační 

gramotnost, technologie ve vzdělávání, design služeb, role knihoven ve společnosti, 

kniha v proměnách staletí, atd.) a z diskuze k danému problému. Hodnotí se reakce 

a argumentace uchazeče. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří 

složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru Informační studia a knihovnictví na FF MU a jejichž celkový průměr 

za toto bakalářské studium nepřesáhl 1,8. O prominutí přijímací zkoušky mohou 

uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Kabinet informačních studií a knihovnictví: http://kisk.phil.muni.cz/cs 

 

ITALSKÝ JAZYK A LITERATURA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia,  

předpokládá se znalost jazyka na úrovni B2 dle SERR (Společného evropského 

referenčního rámce). 

Předmět přijímací zkoušky:  Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse v 

italském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v 

elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na 

adresu  paolodivizia@mail.muni.cz. Délka ústní zkoušky cca 20 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, 

kteří absolvovali bakalářské studium oboru/programu Italský jazyk a literatura na FF 

MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz 

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/ 
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KLASICKÝ ŘECKÝ JAZYK A LITERATURA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Délka písemné 

zkoušky je 100 min. Písemná zkouška prověřuje důkladnou znalost attické 

normativní mluvnice a schopnost důstojného překladu starořeckého textu. Součástí 

přijímací zkoušky jsou následující úkoly: 

- překlad libovolného textu řeckého autora povinné četby bakalářského studia se 

slovníkem (pro seznam autorů: 

is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6644;rek=ap;puvodni_desi

gn=p;uzel=392022); 

- gramatický rozbor textu a otázky z gramatiky. 

Po písemné zkoušce následuje ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci 

uchazeče a obecný přehled o oboru. Délka pohovoru je cca 15 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru/programu Klasický řecký jazyk a literatura na FF MU. O prominutí 

přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/ 

 

LATINSKÝ JAZYK A LITERATURA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Písemná část 

vychází z požadavků ke státní bakalářské zkoušce z oboru/programu Latinský jazyk 

a literatura na FF MU. Délka písemné části přijímací zkoušky je 100 min. Součástí 

přijímací zkoušky jsou následující úkoly: 

- překlad libovolného textu latinského autora povinné četby se slovníkem; 

- gramatický rozbor textu a otázky z gramatiky; 

- metrický rozbor úryvků z děl básníků povinné četby; 

- určení autorů vybraných latinských textů (jedná se o autory povinné četby), stručný 

popis života a díla jednoho z nich. 

Rozsah požadovaných znalostí je určen doporučenou literaturou. Po písemné 

zkoušce následuje ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci studenta a obecný 

přehled o oboru. Délka pohovoru je cca 15 min. 

https://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6644;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=392022
https://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=6644;rek=ap;puvodni_design=p;uzel=392022
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Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru/programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. O prominutí 

přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/ 

 

Doporučená literatura 

NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H&H. Praha: 

H&H, 1992. ISBN 80-85467-91-7. 

PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Přel. Lucie PULTROVÁ. Vyd. 1. Praha: Academia, 

2014. ISBN 978-80-200-2335-3. 

KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice 

latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 

MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. ISBN 978-80-210-7073-8. 

CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Přel. Dagmar BARTOŇKOVÁ a kol. 

Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 8085917874. 

 

Povinná četba v originále 

C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici I, VI. 

M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis; Tusculanae 

disputationes I. 

C. Sallustius Cripus. Catilinae coniuratio. 

P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II  833–875. III 400–510; IV 55–

166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; 

Tristia IV 10, Amores 5 

T. Livius. Ab urbe condita I. 

P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4. 

 

LATINSKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDOVĚKU  

Forma studia: prezenční. 

http://classics.phil.muni.cz/
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Kombinace oboru: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory 

Muzeologie, Portugalský jazyk, Pravěká archeologie Předního východu. Kombinovat 

lze pouze obory v prezenční formě studia. 

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Písemná část 

vychází z požadavků ke státní bakalářské zkoušce z oboru Latinský jazyk a literatura 

na FF MU. Délka písemné zkoušky je 100 min. Rozsah požadovaných znalostí je 

určen doporučenou literaturou. Součástí přijímací zkoušky jsou následující úkoly: 

- překlad libovolného textu latinského autora povinné četby se slovníkem; 

- gramatický rozbor textu a otázky z gramatiky; 

- metrický rozbor úryvků z děl básníků povinné četby; 

- určení autorů vybraných latinských textů (jedná se o autory povinné četby), stručný 

popis života a díla jednoho z nich. 

Po písemné zkoušce následuje ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci studenta 

a obecný přehled o oboru. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru/programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. O prominutí 

přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/ 

 

Doporučená literatura 

NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H&H. Praha: 

H&H, 1992. ISBN 80-85467-91-7. 

PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Přel. Lucie PULTROVÁ. Vyd. 1. Praha: Academia, 

2014. ISBN 978-80-200-2335-3. 

KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice 

latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 

MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. ISBN 978-80-210-7073-8. 

CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Přel. Dagmar BARTOŇKOVÁ a kol. 

Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 8085917874. 

 

Povinná četba v originále 

C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici. I, VI. 
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M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis; Tusculanae 

disputationes I. 

C. Sallustius Crispus. Catilinae coniuratio. 

P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II  833–875. III 400–510; IV 55–

166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; 

Tristia IV 10, Amores 5. 

C. Catullus. 1, 3, 8, 51. 

T. Livius. Ab urbe condita I. 

P. Vergilius Maro. Aeneis  I, II, IV; Bucolica 1, 4. 

 

LITERATURA A MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských 

filologických oborů / programů nebo příbuzných oborů / programů, zejm. estetiky, 

dějin umění, filmové vědy apod. (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke 

studiu.) 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací řízení proběhne formou ústního pohovoru, u 

něhož budou prověřovány základní lingvistické a literárněvědné kompetence 

uchazečů. Uchazeč přitom prokáže dovednost aplikovat jazykové a literárněvědné 

poznatky při jazykové a literárněestetické interpretaci textu. Vyžadována bude rovněž 

dobrá znalost jednoho cizího jazyka (němčiny, angličtiny nebo francouzštiny), a to 

minimálně na úrovni B2 (certifikát není podmínkou). K ústnímu pohovoru si uchazeči 

připraví seznam četby české a světové literatury. Délka pohovoru: 15 – 30 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 75 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví: http://ceska-literatura.phil.muni.cz/ 

 

MANAGEMENT V KULTUŘE 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší, jednooborový kombinovaný 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška formou testu. Přijímací test je složen 

ze třiceti otázek, které vycházejí z požadavků k bakalářské zkoušce programu 

Sdružená uměnovědná studia (odkaz komisionální zkoušky na stránkách Ústavu 

hudební vědy). Velká pozornost je věnována testování přehledu aktuálního 

kulturního dění, definicím základních směrů estetického myšlení 19. a 20. století 

(hegelianismus, pozitivismus, marxismus, psychologické směry, fenomenologie, 

formalismus, strukturalismus, postmoderní estetika, tzv. empirická či experimentální 
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estetika), stručným charakteristikám jednotlivých směrů, časovému zařazení a 

hlavním představitelům. Dále: osobnosti české estetiky od Palackého po současnost. 

Charakteristika estetického názoru, hlavních myšlenek, časové zařazení, hlavní díla. 

Základní přehled dějin výtvarného umění, architektury, hudby, divadla, literatury a 

filmu a schopnost jejich zařazení do daného časového období. Zařazení jmen do 

slohu, stylu či období, stručná definice a časové zařazení. Instituce a management 

ve sféře umělecké kultury. Instituce sloužící prezentaci umění (muzea, galerie, 

koncertní síně) a sféra zprostředkovatelská. Orientace v současném kulturním 

prostředí. Déla přijímacího testu je 60 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 25 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta absolventům 

bakalářského studia všech oborů / programů garantovaných Ústavem hudební vědy 

FF MU, kteří složili bakalářskou zkoušku s výborným (A) či velmi dobrým (B) 

prospěchem. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím 

e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav hudební vědy: http://music.phil.muni.cz 

 

MEDITERÁNNÍ STUDIA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských 

programů. 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Podmínkou pro 

přijetí do studia je prokázání znalosti vybraného jazyka na úrovni, která odpovídá 

výstupní úrovni bakalářského studia Mediteránních studií, tzn. znalost románského 

jazyka (francouzština, italština, španělština) na úrovni B1, nebo znalost novořečtiny 

na úrovni B1, nebo arabštiny na úrovni A2. Dále musí uchazeč o studium prokázat 

základní orientaci v literatuře, kultuře a historii Středomoří na úrovni státní bakalářské 

zkoušky z Mediteránních studií (viz 

http://classics.phil.muni.cz/media/2999808/medbczk_okruhy-otazek.pdf). K ústnímu 

pohovoru si uchazeči připraví seznam četby z mediteránních literatur. 

Přijímací zkouška je ve formě písemného jazykového testu z vybraného románského 

jazyka na úrovni B1, nebo novořečtiny  na úrovni B1, nebo arabštiny na úrovni A2 a 

písemné zkoušky zahrnující otázky z literatury, historie a kultury Středomoří v 

rozsahu znalostí stanovených pro bakalářskou zkoušku z Mediteránních studií. 

Uchazeč si v rámci přijímacího řízení vybírá pouze jeden jazyk: arabštinu, 

francouzštinu, italštinu, novořečtinu nebo španělštinu. Délka písemné části přijímací 

zkoušky je 90 min. 

Ústní část zkoušky probíhá formou pohovoru nad přečtenými díly z mediteránních 

literatur, jejichž seznam uchazeč přinese na písemnou část přijímací zkoušky. Délka 

pohovoru je cca 20 min. 
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Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). V 

písemné části lze získat maximálně 70 bodů, v ústní části maximálně 30 bodů. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A) nebo velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku 

z oboru Mediteránní studia na FF MU. Uznávají se obvykle výsledky, které nejsou 

starší než jeden semestr. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/ 

 

Doporučená literatura (jazykové učebnice) 

MÉRIEUX, Régine a Yves LOISEAU. Latitudes 2 : méthode de français A2/B1. Paris: 

Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06250-6. 

CASTRO VIUDEZ, Francisca, Ignacio RODERO a Carmen SARDINERO FRANCO. 

Nuevo Español en marcha 3: curso de español como lengua extranjera. Primera 

edición. Alcobendas (Madrid): SGEL, 2014. ISBN 978-84-9778-740-6. 

MARIN, Telis a Sandro MAGNELLI. Nuovo progetto italiano. 4. ed. Roma: Edilingua, 

2009. 198 s. ISBN 9789606632242. 

IRINI PATHIAKI. Ellinika B. 1. vyd. Athina: Patakis, 2011. 390 s. (případně: 

Dostálová, Růžena, Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 

1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 490 p. ISBN 80-210-2395-3. 

 

Doporučená literatura (literatura, historie, kultura; přehledová znalost) 

ABULAFIA, David. The great sea: a human history of the Mediterranean. New York: 

Oxford University Press, 2011. 783 s. 

CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Přel. D. Bartoňková a kol. 2., revidované 

a doplněné vydání. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2004. 904 s. ISBN 80-

86791-10-6. 

CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - 

Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. ISBN 978-80-86791-57-9. 

OLIVA, Pavel, BURIAN, Jan. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: 

Svoboda, 1984. 549 s. 

TESAŘÍKOVÁ, Pavla. Zeměpisný atlas světa. Vizovice: SHOCart, 2010. 304 s. 

 

MUZEOLOGIE  

Forma studia: prezenční, kombinovaná. 
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Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Latinský 

jazyk a literatura středověku, Portugalský jazyk, Pravěká archeologie Předního 

východu. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného nebo příbuzného studijního programu (příbuznost bude posouzena na 

základě přihlášky ke studiu). 

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška v rozsahu  předmětů bakalářského cyklu 

studia (sběratelství a sbírkotvorná činnost muzeí, ochrana a bezpečnost sbírek, 

muzejní konzervace, muzejní výstavnictví, práce s veřejností). Součástí ústní 

zkoušky bude i vypracovaný písemný projekt magisterské práce. Projekt v rozsahu 1-

2 normostran má tuto strukturovanou podobu: 1. Název projektu. 2. Popis řešeného 

problému. 3. Základní literatura a prameny. Vypracované projekty předloží uchazeči 

u přijímací zkoušky. Posluchači z jiných kateder předloží spolu s projektem také 

strukturovaný životopis. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří 

složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru Muzeologie na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou 

uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav archeologie a muzeologie: https://archeo-muzeo.phil.muni.cz 

 

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA 

Nabízené studijní plány: jednooborový se specializací (Německá jazykověda, 

Germanistická literární věda, Germanistika jako věda o kultuře), hlavní. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu (příbuznost bude posouzena 

na základě přihlášky ke studiu). 

Předmět přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky. Ke studiu tohoto programu 

budou přijati všichni přihlášení uchazeči. 

Odkaz na Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandisitky: 

http://ugnn.phil.muni.cz/ 

 

NOVOŘECKÝ JAZYK A LITERATURA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška zahrnuje: 

http://ugnn.phil.muni.cz/
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- písemnou část (80 min.); 

- ústní část - pohovor s uchazeči, kteří uspějí u písemného testu (cca 15 min.). 

Prověřují se znalosti stanovené pro bakalářskou zkoušku z oboru/programu 

Novořecký jazyk a literatura (http://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/REBcZk), a 

to v písemné části znalosti jazykové (minimálně úroveň B2 dle evropského 

srovnávacího rámce), v ústní části pak znalosti moderní řecké literatury, dějin a reálií 

a rovněž motivace a předpoklady k odbornému studiu. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Uchazeč postupuje k ústní části, pokud v písemné části získá alespoň 30 bodů. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z 

oboru/programu Novořecký jazyk a literatura na FF MU. Uznávají se obvykle 

výsledky, které nejsou starší než jeden semestr. O prominutí přijímací zkoušky žádají 

uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/ 

 

OBECNÁ JAZYKOVĚDA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného nebo příbuzného filologického programu (příbuznost bude posouzena na 

základě přihlášky ke studiu). 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky 

s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek 

programu Obecná jazykověda (www.phil.muni.cz/jazyk/files/okruhy-bc-2016.pdf). 

Hranice úspěšnosti:  

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru Obecná jazykověda na FF MU (či na jiné 

univerzitě v rámci jiného filologického oboru) s prospěchem výborným (hodnocení A), 

velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však 

neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací 

zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav jazykovědy a baltistiky: http://www.phil.muni.cz/jazyk/ 

 

PEDAGOGIKA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší, jednooborový 

kombinovaný, hlavní kombinovaný, vedlejší kombinovaný. 

http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/okruhy-bc-2016.pdf
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Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia bez 

omezení, zejména však absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného 

studijního programu. 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky 

s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek 

programu Pedagogika, víc na: https://pedagogika.phil.muni.cz/media/3068903/szz-

otazky-bc-pedagogika.pdf. Délka písemného testu je 60 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru Pedagogika či Sociální pedagogika a 

poradenství na FF MU s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či 

dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více 

než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav pedagogických věd: http://pedagogika.phil.muni.cz/ 

 

POČÍTAČOVÁ LINGVISTIKA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného nebo příbuzného oboru/programu (příbuznost bude posouzena na základě 

přihlášky ke studiu). 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují 

se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce z oboru Český jazyk 

se specializací počítačová lingvistika / programu Počítačová lingvistika:  

http://cestina.phil.muni.cz/studium/bakalarske-studium/plin/zaver-studia. Délka 

písemného testu je 90 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta absolventům 

bakalářského studia stejného oboru/programu na FF MU. O prominutí přijímací 

zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav českého jazyka: http://cestina.phil.muni.cz/ 

 

POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

https://pedagogika.phil.muni.cz/media/3068903/szz-otazky-bc-pedagogika.pdf
https://pedagogika.phil.muni.cz/media/3068903/szz-otazky-bc-pedagogika.pdf
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Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška z paleografie (transkripce textu) a 

základů pomocných věd historických. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru/programu Pomocné vědy historické na FF MU. O prominutí 

přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav pomocných věd historických a archivnictví: 

http://archivnictvi.phil.muni.cz/ 

 

PORTUGALSKÝ JAZYK A LITERATURA  

Forma studia: prezenční. 

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Latinský 

jazyk a literatura středověku, Muzeologie, Pravěká archeologie Předního východu. 

Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia. 

Komu je obor určen: Obor je určen všem absolventům bakalářského studia,  

předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského 

referenčního rámce). 

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse v 

portugalském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v 

elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na 

adresu 9255@mail.muni.cz. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, 

kteří absolvovali bakalářské studium oboru/programu Portugalský jazyk a literatura 

na FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči 

požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/ 

 

PRAVĚKÁ ARCHELOLOGIE PŘEDNÍHO VÝCHODU  

Forma studia: prezenční. 

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Latinský 

jazyk a literatura středověku, Muzeologie, Portugalský jazyk. Kombinovat lze pouze 

obory v prezenční formě studia. 

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo 

obsahově podobného studijního oboru. 
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Předmět přijímací zkoušky:  Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, 

kdy musí student prokázat znalosti z archeologie Předního východu (do konce doby 

železné), ze základů kulturní antropologie a arabštiny. Uchazeč o magisterské 

studium by měl být rovněž schopen zformulovat téma nebo oblast, které se bude 

týkat jeho diplomová práce. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem 

bakalářskou zkoušku z oboru/programu Pravěká archeologie Předního východu na 

FF MU. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na 

adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz/ 

 

PŘEKLADATELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA 

Nabízené studijní plány: jednooborový. 

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům všech bakalářských 

programů. 

Předmět přijímací zkoušky: Předpokladem přijetí je velmi dobrá znalost angličtiny a 

češtiny, zájem o dění v anglofonních zemích, vztah k práci s textem a informacemi. 

Uchazeči budou přijímáni na základě přijímací zkoušky zahrnující: 

- písemnou část - angličtina, čeština, orientace v textu, všeobecný rozhled, délka 

písemné zkoušky je 75 min.; 

- ústní část - pohovor s užším výběrem uchazečů (k ústní zkoušce postoupí uchazeči, 

kteří uspějí u písemného testu). 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky: http://anglistika.phil.muni.cz/ 

 

PŘEKLADATELSTVÍ ROMÁNSKÝCH A GERMÁNSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR 

Nabízené studijní plány: jednooborový se specializací (Překladatelství 

francouzštiny, Překladatelství němčiny, Překladatelství španělštiny). 

 

PŘEKLADATELSTVÍ FRANCOUZŠTINY (jednooborový se specializací) 

Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům všech 

bakalářských programů. 

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška ověří znalost francouzského jazyka 

na úrovni C1 dle Evropského referenčního rámce, výbornou znalost českého jazyka 
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a schopnost překládat mezi oběma jazyky. Zkouška probíhá bez použití slovníků a 

trvá 60 minut. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 51 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří 

absolvovali bakalářské studium oboru/programu Francouzský jazyk a literatura na FF 

MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/ 

 

 

PŘEKLADATELSTVÍ ŠPANĚLŠTINY (jednooborový se specializací) 

Komu je specializace určena: Specializace je určena především absolventům 

stejného nebo příbuzného bakalářského oboru/programu  a dále uchazečům z jiných 

oborů/ programů, u kterých lze předpokládat znalost španělštiny na úrovni C1 dle 

ERR (Evropského referenčního rámce). 

Předmět přijímací zkoušky: Písemná zkouška z jazyka a překlad do češtiny (úroveň 

C1 dle SERR).  Délka písemného testu je 60 min. Písemný test obsahuje části 

zaměřené na: 

- prokázání znalosti spisovné češtiny; 

- překlady do češtiny a do španělštiny; 

- zpracování resumé ve španělštině; 

- práce se španělským textem (porozumění čtenému, schopnost výstižného a 

přesného vyjádření ve španělštině apod.). 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 51 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/ 

 

PŘEKLADATELSTVÍ NĚMČINY (jednooborový se specializací) 

Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům bakalářského 

studia stejného nebo příbuzného studijního programu (příbuzný program bude 

posouzen na základě přihlášky ke studiu). 

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test s překladem z češtiny do němčiny. Typy 

otázek: 1. Přeložte do němčiny bez použití slovníků. 2. Test na českou slovotvorbu a 

německou gramatiku. 3. Vysvětlete německé podtržené výrazy v následujícím textu. 

Délka písemného testu je 70 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 51 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Odkaz na Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky: 

http://ugnn.phil.muni.cz/ 
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PSYCHOLOGIE 

Nabízené studijní plány: jednooborový. 

Komu je program určen:  program je určen pro absolventy jednooborového 

bakalářského studijního programu Psychologie 

Předmět přijímací zkoušky:  Přijímací zkouška je koncipována jako dvoukolová. V 

prvním kole uchazeči absolvují oborový test, zahrnující znalosti z oblasti psychologie. 

Na základě výsledků dosažených v testu úspěšní uchazeči následně podstoupí ústní 

zkoušku, která je zaměřena na ověření schopnosti kritického myšlení v příslušném 

poznatkovém kontextu a současně formou pohovoru mapuje i motivaci ke studiu. 

Písemný test zahrnuje 50 položek (s nucenou volbou) a obsahově pokrývá znalosti z 

obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie, psychologie 

osobnosti, metodologie a statistiky, psychopatologie a neuropsychologie. Seznam 

doporučené literatury je každoročně aktualizován a zveřejňován při vyhlášení 

příjímacího řízení. Délka trvání testu je 40 minut a je administrován v počítačové 

formě. 

Ústní pohovor má komisionální povahu, komise sestává ze tří členů. Součástí ústní 

zkoušky je rozprava nad zvoleným psychologickým tématem, která je zaměřena na 

schopnost uchazeče kriticky uvažovat a integrovat poznatky ze základních 

psychologických disciplín. Dále je pohovor zaměřen na dosavadní odborné aktivity a 

výsledky uchazeče, na jeho motivaci ke studiu, komunikační dovednosti a osobnostní 

předpoklady k profesi psychologa. Uchazeč předkládá komisi diplom z bakalářského 

studia psychologie (včetně diploma supplement), autoreferát své bakalářské práce, 

seznam prostudované odborné literatury a životopis. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Písemný test max. 50 bodů, ústní pohovor max. 50 bodů. Uchazeč postupuje k ústní 

části, pokud v písemné části získá alespoň 30 bodů. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 
kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem státní bakalářskou 
zkoušku z jednooborového studia Psychologie. O prominutí přijímací zkoušky žádají 
uchazeči s bakalářským vzděláním na FF MU prostřednictvím e-mailu na adrese 
prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.  Pokud o prominutí přijímací zkoušky žádá uchazeč, 
který získal bakalářský titul mimo FF MU, pak posílá písemnou žádost (lze použít 
formulář Univerzální žádost) a ověřenou kopii diplomu včetně diploma supplement či 
potvrzení o výsledku SZZ (pokud mu diplom ještě nebyl vydán) na Studijní oddělení 
FF MU, přijímací řízení, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, a to nejpozději do 25. 6. 2019.  
  
Odkaz na Psychologický ústav:  https://psych.phil.muni.cz/ 

 

Základní doporučená literatura 

Eysenck, M. W., &Keane, M. T. (2008). Kognitivní psychologie. Praha: Academia 
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Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. 

Stuchlíková, I. (2007). Základy psychologie emocí. Praha: Portál. 

Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia. 

Plháková, A. (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 

Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum. 

Lerner, R. M., & Damon, W. (Eds.) (2006). Handbook of child psychology (vol. 1.). 

New Jersey: Wiley. 

Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje: uvedení do moderních teorií. 

Brno: Host. 

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po 

smrt. Praha: Portál. 

Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum. 

Výrost, J., & Slaměník, I. (eds, 2008). Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. 

Hewstone, M., & Stroebe, W. (eds, 2006). Sociální psychologie: moderní učebnice 

sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. 

Myers, D. G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika. 

Blatný, M. a kol. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. 

Praha: Grada. 

Cervone, D., & Pervin, L. (2014). Personality psychology: international student 

version. (12th ed.). Singapore: Wiley. 

Drapela, V. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál. 

Pervin, L. (2008). Handbook of personality: theory and research. (3rd ed.) New York: 

Guilford Press. 

Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat 

lidskou duši. Vyd. 2. Praha: Portál. 

Goodwin, K. A., & Goodwin, C. J. (2016). Research in psychology: methods and 

design. 8th ed. Hoboken: Wiley & Sons. 

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. 

Praha: Grada. 

Svoboda, M. (ed.), Češková, E., Kučerová, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie 

pro psychology. Praha, Portál. 

Diamant, J.J., &Vašina, L. (1998). Kapitoly z neuropsychologie. Brno: Masarykova 

univerzita. 

Kulišťák, P. (2011). Neuropsychologie. Praha: Portál. 
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RELIGIONISTIKA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům všech bakalářských 

programů. 

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška bude probíhat na základě představení a 

obhajoby předběžného projektu magisterské diplomové práce vypracovaného na 

formuláři návrhu výzkumného projektu, který uchazeči zašlou v elektronické podobě 

na e-mail religion@phil.muni.cz, a to nejpozději do 8. 6.  (v případě přihlášení do 

podzimního semestru), respektive  8. 1. (v případě přihlášení do jarního semestru) 

daného kalendářního roku. Formulář výzkumného projektu: 

https://is.muni.cz/auth/do/phil/Pracoviste/urelig/formulare/projekt-formular.docx 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Odkaz na Ústav religionistiky: http://relig.phil.muni.cz/ 

 

RUSKÁ STUDIA 

Nabízené studijní plány: jednooborový se specializací (Ruská filologická a kulturní 

studia, Ruština se zaměřením na překladatelství). 

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia. 

Předmět přijímací zkoušky: Předmět přijímací zkoušky (společné pro obě 

specializace): Písemný test ověřující praktickou znalost ruského a českého jazyka, 

ruské a české mluvnice a slovní zásoby, schopnost orientace v ruském a českém 

textu, orientaci v základních teoretických otázkách, konceptech a terminologii 

jazykovědy a literární vědy a znalosti z ruské literatury, historie a kultury na úrovni 

požadavků k bakalářské státní zkoušce oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU. 

Délka písemného testu je cca 80 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta těm 

absolventům bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura / programu Ruská 

studia na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A - 

B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu 

na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

 

SEVEROAMERICKÁ KULTURNÍ STUIDA 

Nabízené studijní plány: jednooborový se specializací (Anglofonní a frankofonní 

areály, Anglofonní a spaniofonní areály). 

mailto:prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
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Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia v 

programech vyučovaných na filozofických, sociálně-vědných, pedagogických a 

ekonomických fakultách, u kterých lze předpokládat znalost jazyků (AJ-SJ nebo AJ-

FJ) s minimální úrovní znalosti jednoho z nich na C1. 

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. Uchazeči obdrží text v AJ a další text  

ve FJ nebo ŠJ (dle volby uchazeče) o nichž s komisí promluví. Zkouší se 

porozumění a základní orientace v textech, schopnost reagovat na doplňující dotazy. 

Zkouška zahrnuje rozpravu o základních reáliích severoamerických zemí. Uchazeč 

do přihlášky (Doplňující text uchazeče) uvede svoji volbu druhého jazyka přijímací 

zkoušky (FJ/ ŠJ). Délka přijímacího pohovoru je cca 30 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Uchazečům o studium může být prominuta přijímací 

zkouška, pokud splňují některou z těchto podmínek: 

absolventi Bc. filologie, dvouoborového studia AJ-FJ, AJ-SJ, 

absolventi Bc. filologie, jednooborového studia AJ, SJ, FJ, kteří prokáží dostatečnou 

znalost dalšího jazyka na úrovni C1 (AJ) a B1 (FJ, SJ) v kombinaci AJ-FJ, AJ-SJ. 

Znalost jazyka se prokáže certifikátem: pro AJ – CPE, IELTS (7.0), TOEFL iBT 95 a 

více; pro FJ – DALF B1; pro SJ – DELE B1. 

Studenti FF MU žádají o prominutí přijímací zkoušky e-mailem na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. Studenti jiných vysokých škol zašlou žádost o 

prominutí přijímací zkoušky spolu s potvrzením  o studiu těchto kombinací poštou na 

adresu Studijní oddělení -  přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, a to 

nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky . 

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky: http://anglistika.phil.muni.cz/ 

 

SKANDINÁVSKÁ STUDIA  

Forma studia: prezenční. 

Kombinace oborů: je akreditován pouze jako jednooborový - nelze jej kombinovat 

do dvouoborového studia.  

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům stejného nebo příbuzného 

studijního oboru/programu (příbuzný program bude posouzen). Vyžaduje se znalost 

švédského  jazyka na úrovni B2. 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu 

Skandinávská studia na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči 

požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 
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Odkaz na Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky: 

http://ugnn.phil.muni.cz/ 

 

SLAVISTIKA  

Nabízené studijní plány: jednooborový se specializací (Jihoslovanská a balkánská 

studia, Polská studia, Ukrajinská studia), hlavní, vedlejší. 

 

 

 

SLAVISTIKA (hlavní) 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

různých slavistických oborů / programů, popř.  historie, etnologie, politologie a 

dalších příbuzných oborů / programů, kteří chtějí získat široce zaměřený slavistický 

areálový přesah a dokázat analyzovat a traktovat minulé i aktuální problémy 

slovanského světa na pozadí celoevropského kontextu. Nutná je ovšem znalost 

jednoho z následujících jazyků: polština, ukrajinština, bulharština, srbština, 

chorvatština nebo slovinština na úrovni B1. 

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška zjišťuje uchazečovu kompetenci alespoň 

v jednom jazyku relevantním pro studovanou oblast, jeho orientaci v dějinách, kultuře 

a literatuře některé z jazykových oblastí slovanského světa. Ke zkoušce si uchazeč 

přinese k nahlédnutí bakalářskou práci. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100); 40 

bodů jazyková kompetence, 60 bodů historický, kulturní a literární rámec. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům 

bakalářského studia, kteří u bakalářské státní zkoušky z libovolného slavistického 

oboru na FF MU či jiných univerzitách dosáhli celkového hodnocení A, B nebo C. O 

prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na 

adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

 

SLAVISTIKA (vedlejší) 

Komu je program určen: Slavistika vedlejší je přizpůsobena absolventům 

bakalářského studia zejména neslavistických oborů (studentům historie, etnologie, 

politologie, žurnalistiky, geografie a dalším uchazečům), kteří mají svůj hlavní obor 

studia, v jehož rámci se však plánují zaměřit i na problematiku slovanského světa. 

Neobsahuje povinnou složku praktické výuky jazyka, ta je ponechána jako zcela 

fakultativní./p 

Předmět přijímací zkoušky: Ústní pohovor zjišťuje uchazečovu motivaci pro 

studium slavistiky vedlejší a studijní záměr studenta v zamýšleném magisterském 
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studiu. Dále zjišťuje jeho rámcovou orientaci v dějinách i současnosti, v kultuře a 

literatuře jím vybrané oblasti slovanského světa. K přijímacímu řízení si kandidát 

přinese bakalářskou práci k nahlédnutí a seznam četby krásné i odborné literatury za 

poslední dva roky (takové, o níž je schopen pohovořit).  

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Motivace 50 bodů, orientace v dějinách, kultuře a literatuře 25 bodů, pohovor o 

přečtené literatuře 25 bodů. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům 

bakalářského studia ze slavistických oborů, kteří u bakalářské státní zkoušky z 

libovolného slavistického oboru na FF MU či jiných univerzitách dosáhli celkového 

hodnocení A, B nebo C. Přijímací zkouška se promíjí také studentům neslavistických 

oborů (studentům historie, etnologie, politologie, žurnalistiky, geografie a dalším 

uchazečům z příbuzných oborů), kteří u bakalářských státnic dosáhli celkového 

hodnocení  A, B nebo C. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz./p 

 

JIHOSLOVANSKÁ A BALKÁNSKÁ STUDIA (jednooborový se specializací)  

Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům  stejnojmenného 

bakalářského studia nebo příbuzných oborů (příbuznost bude posouzena na základě 

přihlášky ke studiu). 

Předmět přijímací zkoušky: Oborový písemný test na úrovni požadavků k 

bakalářské státní zkoušce oboru Jihoslovanská a balkánská studia nebo starších 

oborů nabízených na FF MU (Bulharský jazyk a literatura, Srbský jazyk a literatura, 

Chorvatský jazyk a literatura, Slovinský jazyk a literatura či Balkanistika): základy 

jazykovědy a literární vědy, praktická znalost příslušného jazyka a jeho mluvnice, 

znalost literatury, historie a kultury patřičného jazykového prostoru. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Jazyková znalost 40 bodů, filologické znalosti 20 bodů, znalosti literatury, historie a 

kultury 40 bodů. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům 

bakalářského studia některého z oborů  / programů Jihoslovanská a balkánská 

studia, Balkanistika, Bulharský jazyk a literatura, Srbský jazyk a literatura, 

Chorvatský jazyk a literatura a Slovinský jazyk a literatura, kteří u bakalářské státní 

zkoušky na FF MU dosáhli celkového hodnocení A, B nebo C. O prominutí přijímací 

zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

 

POLSKÁ STUDIA (jednooborový se specializací) 
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Komu je specializace určena: Specializace je určena absolventům bakalářského 

studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen na 

základě přihlášky ke studiu). 

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test ze základů jazykovědy a literární vědy, z 

praktické znalosti polského jazyka, z polské mluvnice a lexikologie a ze znalosti 

polské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce 

oboru Polský jazyk a literatura na FF MU. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Jazyková znalost 40 bodů, filologické znalosti 20 bodů, znalosti literatury, historie a 

kultury 40 bodů. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta absolventům 

bakalářského studia oborů / programů Polský jazyk a literatura na FF MU a Polština 

se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu na FF MU a 

Polská studia, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A, B 

nebo C. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-

mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

 

UKRAJINSKÁ STUDIA (jednooborový se specializací) 

Komu je specializace určena: Specializace je určena všem absolventům 

bakalářského studia. 

Předmět přijímací zkoušky: Písemný test ze základů jazykovědy a literární vědy, z 

praktické znalosti ukrajinského jazyka, z ukrajinské mluvnice a lexikologie a ze 

znalosti ukrajinské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské 

státní zkoušce oboru / specializace Ukrajinský jazyk a literatura na FF MU. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Jazyková znalost 40 bodů, filologické znalosti 20 bodů, znalosti literatury, historie a 

kultury 40 bodů. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta těm 

absolventům bakalářského studia oboru/programu Ukrajinský jazyk a literatura a 

Ukrajinská studia na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového 

hodnocení A, B nebo C. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav slavistiky: http://slavistika.phil.muni.cz/ 

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného nebo příbuzného oboru (příbuzný obor bude posouzen na základě přihlášky 

ke studiu). 

mailto:prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
mailto:prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
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Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky 

s volnou odpovědí. O přijetí rozhoduje výsledek přijímací zkoušky. Otázky vycházejí 

z témat bakalářských státních zkoušek z oboru Sociální pedagogika a poradenství: 

https://pedagogika.phil.muni.cz/media/3068904/szz-otazky-bc-socped.pdf. Délka 

písemného testu je 60 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, 

kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Od 

absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, 

tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-

mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav pedagogických věd: http://pedagogika.phil.muni.cz/ 

 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK A LITERATURA 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia,  

předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského 

referenčního rámce). 

Předmět přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse ve 

španělském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v 

elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na 

adresu 116683@mail.muni.cz. Délka ústního pohovoru cca 20 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta studentům, 

kteří absolvovali bakalářské studium oboru/programu Španělský jazyk a literatura na 

FF MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/ 

 

TEORIE A DĚJINY FILMU A AUDIOVIZUÁLNÍ KULTURY 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší, jednooborový kombinovaný 

Komu je program určen: Program je určen absolventům stejného nebo příbuzného 

studijního oboru  / programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke 

studiu). 

Předmět přijímací zkoušky: 1. kolo - písemný projekt magisterské práce, 2. kolo - 

ústní rozprava nad projektem magisterské práce. Podrobné oborové informace o 

https://pedagogika.phil.muni.cz/media/3068904/szz-otazky-bc-socped.pdf
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přijímací zkoušce: http://fav.phil.muni.cz/studium/magisterske-navazujici-

studium/prijimaci-zkouska-do-magisterskeho-studia. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 55 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Odkaz na Ústav filmu a audiovizuální kultury: http://fav.phil.muni.cz/ 

 

TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší, jednooborový kombinovaný 

Komu je program určen:  Studijní program je určen především absolventům 

bakalářského stupně Teorie interaktivních médií na FF MU. Je vhodný rovněž pro 

absolventy jiných uměnovědných oborů a mediálních studií. Individuálně jsou 

posuzovány žádosti absolventů jiných programů (zašlete motivační dopis na adresu: 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz). 

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má podobu písemného testu, který 

má ověřit znalosti uchazeče v oboru umění nových médií a jeho předpoklady pro 

výzkumnou a tvůrčí činnosti v této oblasti. Délka písemného testu je 60 min. 

Zkouška se skládá ze dvou částí: 

1. Znalostní test v rozsahu bakalářské státní zkoušky z Teorie interaktivních médií. 

Bližší informace: http://music.phil.muni.cz/studijni-obory/teorie-interaktivnich-

medii/statni-zaverecna-zkouska-bakalarska. Maximální počet bodů: 80. 

2. Stručné představení vlastního výzkumného, uměleckého či kurátorského projektu 

z oblasti umění nových médií, který by uchazeč chtěl rozpracovat v rámci 

navazujícího magisterského studia. Rozsah cca 1 normostrana. Maximální počet 

bodů: 20. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Hranice úspěšnosti znalostního testu 40 bodů, hranice úspěšnosti projektu 20 bodů. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří 

složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru 

/ programu Teorie interaktivních médií. O prominutí přijímací zkoušky mohou 

uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav hudební vědy (Teorie interaktivních médií): 

https://music.phil.muni.cz/studijni-obory/teorie-interaktivnich-medii 

 

UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY  

Forma studia: prezenční, kombinovaná 

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Učitelství 

estetiky pro střední školy, Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy,  

Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství portugalského 
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jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství španělského jazyka a literatury pro 

střední školy. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia. 

Komu je obor určen: Program je nabízen absolventům bakalářského studia 

anglického jazyka a literatury, případně pedagogických a dalších programů 

zaměřených na anglický jazyk a literaturu. Příbuznost oboru bude posouzena na 

základě přihlášky ke studiu. Program vyžaduje pokročilou znalost jazyka na úrovni 

C2 dle SERR (např. zkouška C2 Proficiency / Certificate of Proficiency in English). 

Předmět oborové přijímací zkoušky:  Písemný test v angličtině (cca 70 min.) tvoří 

English Proficiency Exam, který testuje gramatiku, slovní zásobu a porozumění 

čtenému textu, druhou částí přijímací zkoušky je ústní zkouška (k ústní zkoušce 

postoupí uchazeči, kteří prospějí u písemného testu). Uchazeči budou zkoušeni ve 

skupinách, jejich úkolem bude reagovat v rámci dialogu na zadané téma. Pozornost 

bude věnována způsobu, jak se zadaným tématem naloží, zejména z hlediska 

přesnosti a plynulosti vyjadřování v anglickém jazyce. Uchazeči si k této části 

přijímací zkoušky nemusí předem nastudovat žádné konkrétní materiály. 

Hranice úspěšnosti u odborné přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet 

bodů: 100). 

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z 

pedagogicko-psychologického základu. 

Odkaz na Katedru anglistiky a amerikanistiky: http://anglistika.phil.muni.cz/ 

 

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného programu, jehož náplň je velmi blízká oboru/programu Český jazyk a 

literatura na FF MU (příbuznost oboru bude posouzena na základě přihlášky ke 

studiu). 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. 

Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce  

oboru/programu Český jazyk a literatura (viz webové stránky ÚČJ a ÚČLK FF MU). 

Délka písemné zkoušky je 60 min. 

Doporučujeme zájemcům o magisterské studium, aby si osvojili znalosti v rozsahu 

požadavků k státní bakalářské zkoušce z českého jazyka a literatury na FF MU, 

neboť magisterské studium na ně navazuje. Případné rozdíly mezi bakalářským 

studijním programem Český jazyk a literatura na FF MU a podobnými studijními 

programy na jiných vysokých školách si posluchači sami doplní během 

magisterského studia (zájemcům bude umožněna účast ve výuce příslušných 

předmětů bakalářského studia včetně konzultací s vyučujícími). 

Hranice úspěšnosti u odborné přijímací zkoušky: 45 bodů (maximální počet 

bodů: 100). 
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Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z 

pedagogicko-psychologického základu. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří 

složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru/programu Český jazyk a literatura na FF MU.  Přijímací zkouška se 

promíjí včetně testu z pedagogicko-psychologického základu. O prominutí přijímací 

zkoušky žádají uchazeči  prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz – od ukončení bakalářského studia nesmí uplynout víc 

než rok (dva semestry). 

Odkaz na Ústav českého jazyka: http://cestina.phil.muni.cz/, 

Odkaz na Ústav české literatury a knihovnictví: http://ceska-literatura.phil.muni.cz 

 

UČITELSTVÍ ESTETICKÉ VÝCHOVY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Forma studia: prezenční, kombinovaná. 

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Učitelství 

anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství italského jazyka a literatury 

pro střední školy,  Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství 

portugalského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství španělského jazyka a 

literatury pro střední školy. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia. 

Komu je obor určen: Obor je nabízen absolventům programu Teorie a dějiny umění 

a kultury. 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Písemná zkouška formou testu. Přijímací test 

je složen ze třiceti otázek, které vycházejí z požadavků k bakalářské zkoušce oboru 

Sdružená uměnovědná studia (odkaz Komisionální zkoušky na stránkách Ústavu 

hudební vědy). Velká pozornost je věnována testování přehledu aktuálního 

kulturního dění, definicím základních směrů estetického myšlení 19. a 20. století 

(hegelianismus, pozitivismus, marxismus, psychologické směry, fenomenologie, 

formalismus, strukturalismus, postmoderní estetika, tzv. empirická či experimentální 

estetika), stručným charakteristikám jednotlivých směrů, časovému zařazení a 

hlavním představitelům. Dále: Osobnosti české estetiky od Palackého po 

současnost. Charakteristika estetického názoru, hlavních myšlenek, časové 

zařazení, hlavní díla. Základní přehled dějin výtvarného umění, architektury, hudby, 

divadla, literatury a filmu a schopnost jejich zařazení do daného časového období. 

Zařazení jmen do slohu, stylu či období, stručná definice a časové zařazení. Instituce 

a management ve sféře umělecké kultury. Instituce sloužící prezentaci umění 

(muzea, galerie, koncertní síně) a sféra zprostředkovatelská. Orientace v současném 

kulturním prostředí. Délka oborové zkoušky je 60 min. 

Hranice úspěšnosti u odborné přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet 

bodů: 100). 
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Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z 

pedagogicko-psychologického základu. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří 

složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru 

Hudební věda, Teorie a provozovací praxe staré hudby, Sdružená uměnovědná 

studia či Teorie interaktivních médií na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou 

uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav hudební vědy: http://music.phil.muni.cz 

 

UČITELSTVÍ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší, jednooborový 

kombinovaný. 

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia,  

předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského 

referenčního rámce). 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena 

diskuse ve francouzském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné 

zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a 

literatur na adresu pdytrt@phil.muni.cz. Délka pohovoru cca 20 min. 

Hranice úspěšnosti u odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet 

bodů: 100). 

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z 

pedagogicko-psychologického základu. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří 

absolvovali bakalářské studium oboru/programu Francouzský jazyk a literatura na FF 

MU s hodnocením A-B. Přijímací zkouška se promíjí včetně testu z pedagogicko-

psychologického základu. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz – od ukončení státní 

zkoušky nesmí uplynout víc než rok (dva semestry). 

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/ 

 

UČITELSTVÍ HISTORIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia – bez 

omezení. 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Zkouška písemnou formou - znalosti v 

rozsahu výuky na bakalářském stupni studia historie (otázky z úvodu do studia 

dějepisu, z českých dějin, z obecných dějin, z historiografie od počátku středověku 

http://romanistika.phil.muni.cz/
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do roku 1989). Hranice úspěšnosti u odborné přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální 

počet bodů: 100). Délka oborového testu je 60 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 40 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z 

pedagogicko-psychologického základu. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří 

složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru/programu Historie na FF MU. Přijímací zkouška se promíjí včetně 

testu z pedagogicko-psychologického základu.  O prominutí přijímací zkoušky mohou 

uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Historický ústav: http://historie.phil.muni.cz/ 

 

UČITELSTVÍ ITALSKÉHO JAZYKA PRO STREDNÍ ŠKOLY 

Forma studia: prezenční. 

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Učitelství 

anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství estetiky pro střední školy,  

Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství portugalského 

jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství španělského jazyka a literatury pro 

střední školy. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia. 

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia, kteří prokáží 

znalost italského jazyka na úrovni B2 dle SERR (Společného evropského 

referenčního rámce). 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena 

diskuse v italském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v 

elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na 

adresu  1204@mail.muni.cz. 

Hranice úspěšnosti u odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet 

bodů: 100). 

Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy 

je také test z pedagogicko-psychologického základu. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří 

absolvovali bakalářské studium oboru/programu Italský jazyk a literatura na FF MU s 

hodnocením A-B. Přijímací zkouška se promíjí včetně testu z pedagogicko-

psychologického základu.  O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz/ 

 

UČITELSTVÍ LATINSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
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Forma studia: prezenční. 

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Učitelství 

anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství estetiky pro střední školy, 

Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství portugalského 

jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství španělského jazyka a literatury pro 

střední školy. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia. 

Komu je obor určen: Obor je určen všem absolventům bakalářského studia. 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. 

Písemná část je oborová a pedagogicko-psychologická. Oborová část vychází z 

požadavků ke státní bakalářské zkoušce z programu Latinský jazyk a literatura na FF 

MU. Délka oborové písemné zkoušky je 120 min. Součástí přijímací zkoušky jsou 

následující úkoly: 

- překlad libovolného textu latinského autora povinné četby se slovníkem; 

- gramatický rozbor textu a otázky z gramatiky; 

- metrický rozbor úryvků z děl básníků povinné četby; 

- určení autorů vybraných latinských textů (jedná se o autory povinné četby), stručný 

popis života a díla jednoho z nich. 

Rozsah požadovaných znalostí je určen doporučenou literaturou. Po písemné 

zkoušce následuje ústní pohovor zaměřený na studijní motivaci studenta a obecné 

povědomosti o oboru. Délka pohovoru je cca 15 min. 

Hranice úspěšnosti u odborné přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet 

bodů: 100). 

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z 

pedagogicko-psychologického základu. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří 

složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou 

zkoušku z oboru /programu Latinský jazyk a literatura na FF MU. Přijímací zkouška 

se promíjí včetně testu z pedagogicko-psychologického základu.  O prominutí 

přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav klasických studií: http://classics.phil.muni.cz 

 

Doporučená literatura 

NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H&H. Praha: 

H&H, 1992. ISBN 80-85467-91-7. 

PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Přel. Lucie PULTROVÁ. Vyd. 1. Praha: Academia, 

2014. ISBN 978-80-200-2335-3. 

KAMÍNKOVÁ, Eva, Bohumila MOUCHOVÁ a Antonín BARTONĚK. Cvičebnice 

latinské syntaxe. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 
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MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. Brno: Masarykova univerzita, 

2014. ISBN 978-80-210-7073-8. 

CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Přel. Dagmar BARTOŇKOVÁ a kol. 

Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. ISBN 8085917874. 

 

Povinná četba v originále 

C. Iulius Caesar. Commentarii Belli Gallici I, VI. 

M. Tullius Cicero. In Catilinam I; Pro Archia poeta; Somnium Scipionis; Tusculanae 

disputationes I. 

C. Sallustius Cripus. Catilinae coniuratio. 

P. Ovidius Naso. Metamorphoses I 1–360, 452–567; II  833–875. III 400–510; IV 55–

166; VI 146–312; VIII 611–720; X 1–77, 243-297; XV 199-236, 745–776, 871-879; 

Tristia IV 10, Amores 5 

T. Livius. Ab urbe condita I. 

P. Vergilius Maro. Aeneis I, II, IV; Bucolica 1, 4. 

 

UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší, jednooborový 

kombinovaný. 

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia 

stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu (příbuznost bude posouzena 

na základě přihlášky ke studiu). 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Oborový test z německého jazyka se nekoná, 

přijímací zkoušku tvoří test z pedagogicko-psychologického základu. 

Odkaz na Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky: 

http://ugnn.phil.muni.cz/ 

 

UČITELSTVÍ PORTUGALSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ 

ŠKOLY 

Forma studia: prezenční, kombinovaná.  

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Učitelství 

anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství estetiky pro střední školy, 

Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy,  Učitelství latinského jazyka a 

literatury pro střední školy, Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední 

školy. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia. 
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Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia, kteří prokáží 

znalost portugalského jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského 

referenčního rámce) 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena 

diskuse v portugalském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné 

zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a 

literatur na adresu 8346@mail.muni.cz. 

Hranice úspěšnosti u odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet 

bodů: 100). 

Součástí přijímací zkoušky na obory studijního programu Učitelství pro střední školy 

je také test z pedagogicko-psychologického základu. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří 

absolvovali bakalářské studium oboru/programu Portugalský jazyk a literatura na FF 

MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz 

 

UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší. 

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia. 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Oborový písemný test ze základů jazykovědy 

a literární vědy, z praktické znalosti ruského jazyka, z ruské mluvnice a lexikologie a 

ze znalosti ruské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní 

zkoušce oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU. Délka oborového testu je 80 min. 

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100). 

Součástí přijímací zkoušky na programy Učitelství pro střední školy je také test z 

pedagogicko-psychologického základu.  

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí těm absolventům 

bakalářského studia oboru Ruský jazyk a literatura na FF MU, kteří u bakalářské 

státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A - B. O prominutí přijímací zkoušky 

mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese 

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav slavistiky: http://slavistika.phil.muni.cz/ 

 

UČITELSTVÍ ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Forma studia: prezenční, kombinovaná. 
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Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Učitelství 

anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství estetiky pro střední školy, 

Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy,  Učitelství latinského jazyka a 

literatury pro střední školy, Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední 

školy. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia. 

Komu je program určen: Program je určen všem absolventům bakalářského studia,  

předpokládá se znalost jazyka na úrovni C1 dle SERR (Společného evropského 

referenčního rámce). 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena 

diskuse ve španělském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné 

zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a 

literatur na adresu  stehlik@phil.muni.cz. 

Hranice úspěšnosti u odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet 

bodů: 100). 

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z 

pedagogicko-psychologického základu. 

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří 

absolvovali bakalářské studium oboru ú programu Španělský jazyk a literatura na FF 

MU s hodnocením A-B. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat 

prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz. 

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatur: http://romanistika.phil.muni.cz 

 

UČITELSTVÍ ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Nabízené studijní plány: jednooborový, hlavní, vedlejší, jednooborový kombinovaný 

Komu je program určen: Program je určen jen absolventům bakalářských programů 

zaměřených na obory filozofie, etika, religionistika, politologie, sociologie, 

psychologie, právo, občanská výchova, ekonomie a učitelství základů společenských 

věd. 

Předmět oborové přijímací zkoušky: Bakalářská práce a motivační dopis. V 

případě dvouoborového bakalářského studia může uchazeč odevzdat práci i z 

nepříbuzného oboru (budou posouzeny obecné schopnosti a kompetence uchazeče, 

které se u závěrečné práce očekávají). V motivačním dopise uchazeč uvede, jaký 

obor bakalářského studia vystudoval, proč chce studovat obor Učitelství ZSV pro 

střední školy, proč si zvolil Katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat 

v dalším studiu a v přípravě diplomové práce. Podklady pro přijímací zkoušku dodá 

uchazeč do 7. června v písemné podobě osobně nebo poštou na sekretariát Katedry 

filozofie (Katedra filozofie, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno). 

Hranice úspěšnosti u odborné přijímací zkoušky: 65 bodů (maximální počet 

bodů: 100). Bakalářská práce – max. 60 bodů, motivační dopis – max. 40 bodů. 
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Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z 

pedagogicko-psychologického základu. 

Odkaz na Katedru filozofie: http://filozofie.phil.muni.cz/ 


