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Informace o přijímacím řízení ke studiu v navazujících magisterských  

studijních programech v akademickém roce 2015/2016 
 

 

KONTAKTY: 

Filozofická fakulta MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno 

tel.: + 420 54949 4291, +420 54949 5169 

e-mail: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz 

http://www.phil.muni.cz 

 

 

ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ DO MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 Navazující magisterské studium je určeno pro absolventy příslušných nebo příbuzných 

bakalářských a magisterských studijních programů. Příbuznost oboru bude posouzena při 

podání přihlášky. 

 FF MU umožňuje jednooborové a dvouoborové studium podle schválené akreditace. 

 Uchazeči podávají přihlášky na jednotlivé obory. 

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

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

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

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

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

naplněn. 

 Přijatí uchazeči budou zapsáni ke studiu na základě následujících zásad: 

o v případě přijetí na jeden obor bude uchazeč zapsán do příslušného jednooborového 

studia; 

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

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

souběžných studií (jednooborových nebo dvouoborových). Do dvouoborového studia 

nelze zapsat následující obory, které jsou akreditovány výhradně jako jednooborové: 

Andragogika, Balkanistika, Dějiny umění, Informační studia a knihovnictví, Sociální 

pedagogika a poradenství a všechny obory v kombinované formě. Další podrobné 

informace budou uchazečům poskytnuty při zápisu do studia. 

 

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY 

 Pokyny k podání elektronické přihlášky jsou zveřejněny na adrese 

http://is.muni.cz/prihlaska/. 

 Administrativní poplatek (400,- Kč za přihlášku) uchazeč uhradí podle pokynů uvedených  

v e-přihlášce. Doklad o zaplacení nevyžadujeme.  

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

těm uchazečům, kteří splňují požadavky příslušného oboru na příbuznost předcházejícího 

bakalářského vzdělání. Uchazeči, kteří nebudou tuto podmínku splňovat, budou upozorněni  

e-mailem. 

 Vyžádané ani nevyžádané materiály se nevracejí. O vrácení administrativního poplatku 

(případně přeplatku) za přijímací řízení lze požádat v odůvodněných případech do 7. 5. 2015. 
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V žádosti zaslané e-mailem musí být uvedeno jméno a příjmení, číslo přihlášky a číslo účtu, 

na který má být částka vrácena. 

 Doklad o absolvovaném bakalářském studiu odevzdají uchazeči u zápisu do studia. 

 

OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH 

 Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech budou přijímáni na 

základě výsledků oborových přijímacích zkoušek písemných či ústních, případně dalších 

předem stanovených požadavků jednotlivých ústavů, kateder a seminářů. 

 Absolventi bakalářského studia na FF MU mohou být přijati na základě výsledku bakalářské 

zkoušky podle podmínek stanovených jednotlivými ústavy, katedrami a semináři FF MU. 

O prominutí přijímací zkoušky lze po vykonání státní bakalářské zkoušky požádat e-mailem. 

 U písemné i ústní zkoušky může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Hranice úspěšnosti, 

které budou předem stanoveny, mohou být s přihlédnutím k aktuálním kapacitám ústavů 

v době přijímacích zkoušek sníženy. 

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

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

obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu z kapacitních důvodů. 

 Uchazeči, kteří u oborového testu neuspějí, obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro 

neprospěch u přijímací zkoušky bez stanovení pořadí. 

 Podrobnější informace a pokyny k přijímací zkoušce obdrží uchazeči e-mailem 

a doporučeným dopisem.  

 Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypsán, o mimořádný termín mohou děkana 

fakulty požádat pouze uchazeči, kteří v daném roce v době přijímacích zkoušek ukončují 

vysokoškolské studium v zahraničí nebo kteří v den konání přijímací zkoušky konají státní 

závěrečné zkoušky na vysoké škole (na základě předloženého potvrzení). 

 Den otevřených dveří: 30. 1. 2015  

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

pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás: 

 teiresias@muni.cz, www.teiresias.muni.cz 

 

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

 

 Upozornění pro absolventy vysokých škol v zahraničí: informace o uznávání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pro uchazeče o navazující 

magisterská studia – absolventy bakalářských studijních programů zahraničních VŠ – jsou 

k dispozici na stránkách MU 

 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA FF MU 

Na základě ustanovení § 49 odst. 3 zákona o vysokých školách lze v případech hodných 

zvláštního zřetele přijmout ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu 

uskutečňovaném na FF MU bez konání přijímací zkoušky úspěšné uchazeče z předcházejícího 

běhu přijímacího řízení (písemná žádost bude posouzena příslušným ústavem/kated-

rou/seminářem). 

Přijímací zkouška může být každému uchazeči prominuta pro každý obor pouze jednou. 

Písemná žádost o prominutí přijímací zkoušky se zasílá po podání elektronické přihlášky ke 

studiu nejpozději do konce dubna (do konce listopadu v případě zahájení studia od jarního 

semestru). Oddělení pro přijímací řízení FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.  

mailto:teiresias@muni.cz
http://www.teiresias.muni.cz/
http://www.muni.cz/study/recognition?lang=cs
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Na základě rozhodnutí o prominutí konání přijímací zkoušky a přijetí ke studiu vydaného dle ust. 

§ 49 odst. 3 a § 50 zákona o vysokých školách vzniká uchazeči právo na zápis ke studiu 

v nejbližším termínu zápisu stanoveném harmonogramem příslušného akademického roku. 


