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Předpokládané počty přijímaných studentů do bakalářských 
studijních programů 

S ohledem na kapacitní možnosti fakulty, podmínky stanovené MŠMT a vnitřní pravidla MU, je 

předpokládaný počet studentů, kteří se zapíší do bakalářských studijních programů prvního semestru 

akademického roku 2023/2024, stanoven následovně: 

Anglický jazyk a literatura 130 

Archeologie 25 

Archivnictví 30 

Baltistika 25 

Český jazyk a literatura 130 

Čínská studia 60 

Dějiny starověku 25 

Dějiny umění 45 

Design informačních služeb 20 

Divadelní studia 25 

Estetika 50 

Etnologie 45 

Filozofie 75 

Francouzský jazyk a literatura 50 

Historie 118 

Hudební věda 120 

Informační studia a knihovnictví 150 

Italský jazyk a literatura 50 

Japanistika 70 

Jihoslovanská a balkánská studia 25 

Katalánský jazyk a literatura 20 

Klasická archeologie 20 

Klasický řecký jazyk a literatura 25 

Latinský jazyk a literatura 15 

Mediteránní studia 30 

Muzeologie 20 

Německý jazyk a literatura 60 

Novořecký jazyk a literatura 15 

Obecná jazykověda 35 

Pedagogika 70 

Počítačová lingvistika 20 

Polská studia 20 

Pomocné vědy historické 30 

Portugalský jazyk a literatura 25 

Psychologie 90 
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Religionistika 70 

Ruská studia 45 

Sdružená uměnovědná studia 120 

Sociální pedagogika a poradenství 110 

Španělský jazyk a literatura 50 

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury 90 

Teorie a provozovací praxe staré hudby 15 

Teorie interaktivních médií 170 

Ukrajinská studia 25 

 

Počet uchazečů přijímaných ke studiu v příslušném bakalářském studijním programu podle ustanovení 

49 odst. 5 zákona o vysokých školách je určen počty uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení 

a svým výsledkem se umístili v pořadí do místa určeného přijímací komisí, po odečtení studentů, kteří se 

nedostavili k zápisu do studia bez příslušné omluvy. Počet uchazečů, kteří budou vyzváni k doložení 

splnění podmínek požadovaného dosaženého vzdělání a zápisu ke studiu, bude vyšší než odhadované 

počty přijímaných studentů uvedené v tabulce výše, a to vzhledem ke statistickým údajům o počtu 

zapsaných uchazečů v minulých letech, a bude určen přijímací komisí kvalifikovaným odhadem. Fakulta 

si vyhrazuje právo nenabídnout přijetí dalším uchazečům v případě, že počet zapsaných studentů pro 

daný studijní program nedosáhne po zápisech předpokládaného počtu přijatých. 


