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AHOJ,
v ruce držíš vůbec první číslo časopisu Studuj na Muni, 
magazínu pro uchazeče Masarykovy univerzity, který, 
jak doufáme, ti pomůže vybrat si místo, kde strávíš 
svoje vysokoškolské studium. Říkáš si: Jak je to možný, 
že je to teprve první číslo časopisu pro uchazeče, které 
Muni vydává? A že jsme asi dost zaspali? No, ona je to 
tak trochu finta. Časopis se původně jmenoval Muni 
Extra, a pokud sis ho náhodou oblíbil(a), tak se nenech 
zmást, pokračujeme dál, jen v novém kabátě.

Inspirativní čtení ti přeje redakce.
uchazeci@muni.cz  
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DŮVODŮ 
proč studovat na Muni

Ptáš se, proč jít studovat na Masarykovu univerzitu? Už to, že čteš tyto řádky, 
znamená, že se zajímáš o svoji budoucnost a nebereš výběr školy na lehkou  

váhu. A právě takové lidi hledáme. Lidi, kteří chtějí myslet, svoje studium  
aktivně řídit a posouvat dál sebe i své okolí. Jsi to ty? Skvělé. A proč teda  

na MU? Protože právě takovým lidem vytváříme ideální podmínky.
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Studuj bez zbytečné administrativy
Studium na vysoké škole může znamenat hodně papírování, čekání ve frontách a pře-
šlapování u kanceláří učitelů. Že si to nedovedeš představit? No, my taky ne. Na Muni 
se s tím totiž nesetkáš. Chceme, aby ses mohl(a) maximálně soustředit na svoje 
studium a své zájmy. Skoro všechno nezbytné papírování se proto řeší elektronicky 
pomocí informačního systému. Registrace předmětů, přihlašování na termíny zkou-
šek, zápisy do dalších semestrů, evidence známek, domlouvání s učiteli, stahování 
studijních materiálů. To všechno a mnohem víc vyřešíš v našem ISu. Ostatně můžeš 
se přesvědčit už u přihlášky. Ta se taky podává výhradně elektronicky.

Zapoj se 
do výzkumu
Existuje několik typů vysokých 
škol. Třeba takové, kde se učí 
z učebnic, které napsali na jiných 
univerzitách. Na Muni ale nejen že 
se učebnice píšou, ono se tu do nich 
dává také to, na co zdejší odborníci 
přišli. Molekulární medicína, kli-
matologie, biochemie, neurologie, 
právo, sociologie, psychologie nebo 
experimentální ekonomie, to jsou 
některé z oborů, ve kterých se 
od vědců z Brna učí lidé z celého 
světa. A ty můžeš být u toho. Třeba 
se staneš součástí vědeckého týmu, 
který jezdí na polární stanici, kte-
rou má Muni v Antarktidě. 

Čekají na  
tebe moderní 
prostory
Žádná česká univerzita neinves-
tovala v posledních letech tolik 
do rekonstrukce starých nebo 
do výstavby nových prostor. Vloni 
dostavený moderní kampus pro 
lékaře a biologické obory, velká 
rekonstrukce budov fakulty infor-
matiky či filozofické fakulty, nové 
knihovny pro pedagogickou fakul-
tu, pro právníky nebo ekonomy. To 
jsou jen některé z nedávno dokon-
čených projektů. Ať už tedy zamíříš 
na kteroukoliv fakultu, můžeš se 
těšit na neochozené lavice, novotou 
vonící knihovny nebo moderně vy-
bavené laboratoře. Zkrátka ideální 
podmínky pro studium.

Ponoř se do víru  
studentského města
Místo, kde se univerzita nachází, je tak moc důležité, že 
jsme mu věnovali samostatný článek na straně 26. Brno se 
v posledních dvou dekádách stalo synonymem pro rozvoj 
nejen v oblasti vzdělání, výzkumu a inovací, ale také ka-
várenství a alternativní kultury. Špičkový výzkum láká 
biotechnologické a IT firmy, rodí se tu nadějné mladé firmy, 
které často rozjíždějí ještě vysokoškoláci. Studentská ener-
gie na tebe dýchne v desítkách kaváren, klubů a hospod, 
z amatérských divadel, nejrůznějších spolků a umělec-
kých výstav nebo z populárního Univerzitního kina Scala. 
K jedné z největších společenských událostí patří Hokejový 
souboj univerzit. Do toho všeho se můžeš zapojit, stačí jen 
chtít. Jo a život v Brně je navíc student-friendly i po finanč-
ní stránce.

Užij si nebývalou 
volnost
Síla Muni je v obrovské nabídce 
oborů a předmětů i v tom, že je 
můžeš různě kombinovat nebo se 
snadno potkávat a spolupracovat 
s lidmi, kteří se věnují něčemu 
docela jinému než ty. I když Masa-
rykova univerzita patří k největším 
v Česku, na ploše malého domác-
kého Brna k sobě mají všichni tak 
nějak blízko. Mezi fakultami se 
totiž dá snadno přebíhat a přejíž-
dět. K propojování oborů navíc zve 
samotný systém studia i vědecké 
práce. Studuješ informatiku, ale 
chceš se naučit základy psycholo-
gie? Bude z tebe jednou advokát, 
ale zajímají tě dějiny Vikingů? Nic 
z toho není na Muni problém.

Sportuj  
při studiu
Masarykova univerzita myslí taky 
na tvoje sportovní vyžití, protože 
i ty největší mozky potřebují někdy 
upustit páru. Pamatuješ na tělocvik 
na střední škole? Na ten zapomeň. 
Na Muni si můžeš vybírat z desítek 
sportů od těch tradičních, jako je 
plavání nebo fotbal, až po golf, ho-
rolezení či šerm. Dva semestry máš 
zdarma a zbytek za babku.

Budeš mít servis a zázemí 
druhé největší univerzity
Mnozí je nevyužijí, ale některým zachránily život. Na Muni 
můžeš využít celé řady center, která ti pomůžou, když se 
dostaneš do administrativní pasti, když budeš mít psychické 
obtíže nebo si nebudeš vědět rady se směřováním své kariéry. 
I když studijní administrativa není náročná, pokud člověk 
studuje třeba více oborů na více školách, případně z nejrůz-
nějších důvodů přerušuje nebo protahuje studium, může se 
v tom zamotat. S podobnými problémy umí přátelsky poradit 
skvělí studentští poradci. Pro ty, kteří podlehnou stresu ze 
školy, je tu zase poradenské centrum, kde jsou k dispozici 
empatičtí psychologové. A pro asistenci s hledáním pracovní-
ho uplatnění je tu kariérní centrum. Kromě toho patří Muni 
mezi středoevropskou špičku v nabídce služeb pro studenty 
se specifickými nároky.
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JAK SI 
VYBRAT 
OBOR?
Váháš, co jít studovat? Nebo nad tím ještě nepřemýšlíš, 
ale víš, že už je nejvyšší čas? Tak čti dál. Nedáme ti 
sice zaručený návod, jak přijít ke štěstí, ale nabízíme 
osvědčený postup, jak si udělat ve věcech jasno 
a zodpovědně se rozhodnout.

6. Zajeď si na univerzitu
Když už máš základní představu, kam jít studovat, zjisti si 
termíny dnů otevřených dveří a vyraz na ně (na Muni jsou 
typicky v lednu a únoru, speciální den otevřených dveří je už 
v září). Je to ideální příležitost, jak se podívat přímo na obor, 
který chceš studovat, promluvit si se studenty a učiteli, které 
budeš potkávat, a prostě získat nějaké dojmy z první ruky. 
Nic ti samozřejmě nebrání vydat se na univerzitu špionážně 
po vlastní ose mimo dny otevřených dveří. Projdi se třeba 
po areálu kampusu, prohlídni si i okolí univerzity a poznej 
trochu město. Sedni si na oběd do menzy, dej se do řeči s něja-
kými vysokoškoláky, zajdi večer na pivo nebo na kafe do ně-
jakého studentského podniku. Prostě zkus poznat místo, 
kterému hodláš dát několik let svého života.

7. Podej přihlášku!
V tuto chvíli už bys měl/a mít poměrně jasno, a tak 
nezbývá než podat přihlášku. Na Masarykovu 
univerzitu ji můžeš poslat do 29. února 2016, druhá 
kola zpravidla nejsou, takže to radši ber jako ab-
solutní deadline a pro klid své duše se nepřihlašuj 
na poslední chvíli. Jo, a pokud ti to finanční situace 
jen trochu umožňuje, rozhodně nesázej jen na jed-
nu kartu a podej přihlášek víc.

1 400 oborů a kombinací
Muni má obrovskou nabídku, ze které si vybere každý. Najdeš 
v ní vše od práva, medicíny či ekonomie přes rozmanité 
společenské obory až po přírodní vědy.

Dvouoborové studium
V řadě případů je dobré zvolit si kombinaci dvou oborů. Možnosti 
jdou napříč disciplínami a zvýšíš si tak šanci na uplatnění.

Prezenční x kombinované
Prezenční je klasické denní studium, které zvolí většina 
středoškoláků. Kombinované studium volí hlavně pracující, 
výuka je v blocích jen několikrát za semestr. 

Navazující studium
Pokud se nehlásíš do pětiletého magisterského studia (to se 
týká hlavně lékařů a právníků), ale míříš na bakaláře, zajímej 
se o to, jestli je v nabídce navazující magisterské studium. 
Na Muni tomu tak zpravidla je.

leden–únor 

do 29. února

1. Podívej se  
na svoje známky

V jakých vyučovacích předmětech jsi nejlepší? Co tě nejvíc 
baví? Do jakých chodíš kroužků nebo volitelných před-
mětů? Nad tím vším je dobré se zamyslet hned ze začátku 
a z toho vycházet při výběru oboru. Neplatí to samozřejmě 
stoprocentně, ale startovat na vysoké škole úplně od nuly 
není zrovna ideální.
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4. Prohledej weby

Napiš si seznam oborů a univerzit/fakult, které tě při 
pátraní a doptávání zaujaly a na které tě to láká. Protínají 
se ti vytoužené obory s vytouženými vysokými školami? 
Výborně. Vezmi seznam a znovu si udělejte kolečko po ro-
dičích a kamarádech. Poslechni si jejich názory a seznam 
případně doplň nebo seškrtej.  

3. Udělej si seznam

Sedni si ke Googlu a proklikej si weby univerzit, fakult 
nebo přímo oborů, které by tě mohly zajímat. Na Muni ti 
jako dobrý rozcestník poslouží www.muni.cz/admission, 
kde najdeš také vyhledávací pole, do kterého můžeš psát 
klíčová slova týkající se toho, co tě zajímá. Zjistíš, jak a kde 
se co učí. Prozkoumat můžeš taky stránky na sociálních 
sítích, zejména na Facebooku nebo třeba na Instagramu. Jak 
univerzita nebo fakulta komunikuje na sociálních sítích, ti 
může říct hodně o tamější atmosféře. Najdi si taky student-
ská nebo uchazečská diskusní fóra a zjisti, co koho kde pálí.

5. Neřeš dojíždění
Vzdálenost univerzity od domova by mělo být to poslední, 
co budeš řešit. Pokud je vytoužená univerzita na druhém 
konci republiky, vůbec se toho neboj. Denně dojíždět stejně 
nebudeš a můžeme tě ubezpečit, že s přibývajícími ročníky 
budeš chtít na víkend jezdit domů míň a míň. Noví kama-
rádi, nové prostředí a příležitosti prostě udělají své. A kro-
mě toho máš jako student nárok na zlevněné žákovské 
jízdné, takže ani průvan v peněžence ti to neudělá.

8. Nauč se na přijímačky 
Na většinu oborů na Muni se dostaneš, když uspěješ v Testu 
studijních překladů (TSP), případně v oborových testech. 
O tom, jak vypadají oborové přijímačky a z čeho se na ně 
učit, se dozvíš na webech konkrétních ústavů či fakult, kte-
ré je zajišťují. O TSP je všechno pěkně pohromadě na webu 
www.muni.cz/tsp. Jsou tam zadání z minulých let včetně 
řešení i online kurzy, které ti pomůžou se důkladně připra-
vit. Všechno zdarma.

9. Zapiš se ke studiu
Přijímačky v kapse? Jak jinak. Nezapomeň přijet na zápis 
ke studiu (přijde ti samozřejmě pozvánka, zpravidla je 
to na konci června nebo v červenci) a pak už si jen užívej 
dlouhé léto, než to všechno v září vypukne. 

do května červen–červenec

2. Promluv si  
s rodiči a kamarády

Nemusíš se tím řídit, ale rozhodně je dobré poslechnout si 
názory členů rodiny. Ať už proto, že tě znají a můžou ti dát 
užitečné rady, nebo taky proto, že je potřeba probrat věci 
typu přispívání na bydlení nebo na jídlo. A pokud máš starší 
známé, kamarády či sourozence, kteří už jsou na vysoké 
škole, nezapomeň se zeptat na jejich dojmy a zkušenosti. 
Nemusí nutně studovat stejný obor, ale určitě budou vědět 
hodně o tom, jak to na té které univerzitě nebo fakultě 
chodí. A užitečné rady ti můžou dát i tvoji učitelé. 



JANA MLYNARČÍKOVÁ
studentka kulturních studií Číny z Popradu

Pro mě jako pro Slovenku je Brno nej-
bližší zahraničí a na fildu mě přilákal 
velký výběr zajímavých oborů.

Ať se rozhodují více srdcem než 
rozumem, protože nejdůležitější je, 
aby je studium bavilo a naplňovalo.

Velmi přátelská atmosféra na fakultě, 
vysoká míra kolegiality mezi spolužáky 
a dobré vztahy studentů a učitelů.

Proč sis vybrala  
Filozofickou fakultu MU?

Co bys poradila těm, kteří se 
rozhodují, kam se přihlásit?

Co tě na místě příjemně překvapilo?

6
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FILOZOFICKÁ 
FAKULTA 

Čeština i cizí jazyky, různé druhy umění jako film, sochařství nebo divadlo, 
filozofie či historie v nejrůznějších formách nebo například i učitelství pro 
střední školy v navazujících formách studia. Filozofická fakulta je to pravé 
místo pro každého, kdo vidí svoji budoucnou v některé z těchto oblastí.

Obory na Filozofické fakultě MU patří k těm nejžádanějším v Česku. Studenti 
mají možnost zapojit se přímo do vědecké práce, ať už jde o špičkový archeolo-
gický, religionistický nebo jazykovědný výzkum. Na většině oborů mají navíc 
možnost absolvovat praxi u partnerských institucí.

Dvě hlavní části fakulty se nacházejí jen několik minut pěšky od centra města 
ve dvou blízkých areálech, jen v krátké vzdálenosti od kolejí i menz. V největším 
areálu fakulty byla právě dokončena rozsáhlá rekonstrukce, takže na studenty 
čekají zbrusu nové učebny.

Fakulta žije i studentským životem. Tradičně nejaktivnější je Nadační fond stu-
dentů FF MU, který pořádá festivaly k oslavě začátku a konce akademického roku 
nebo třeba lampionový průvod městem k uctění památky studentů zavražděných 
nacisty.

STANISLAV GÁLIK
absolvent psychologie
zakladatel krejčovství Galard  
a centra inovativní spolupráce Unifer
Pět let na vysoké škole byla snad nejhezčí doba v životě. Neko-
nečná inspirace, skvělí lidé kolem a tisíce možností rozvíjet se, 
když jen trochu chcete. Každý semestr je jiný, a pokud narazíte 
na správné lidi, tak je každý den dobrodružstvím. Nejdůležitější 
bylo, že jsem se naučil zodpovědně pracovat s informacemi: 
analyzovat je, ověřovat a využívat. A doporučuju studijní výjezd 
do zahraničí, ten mi doslova změnil život.

HELENA KRMÍČKOVÁ
ústav pomocných věd historických a archivnictví
Sama jsem od svých učitelů hodně dostala: odborně i lidsky. 
V každé své hodině se proto snažím, abych podle svých sil co 
nejvíce předala i svým studentům, kteří mě zase inspirují svými 
dotazy a tím, co píšou ve svých pracích. Ti, kteří budou mít zá-
jem, rozhodně můžou očekávat, že naše společná práce nekončí 
odchodem z přednáškové místnosti.

UČITELKA Mezi nejúspěšnější 
vědecké týmy patří 
archeologové, kteří 
se věnují vykopáv-
kám z dob Velko-
moravské říše.

60 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

83 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MU

74 % 
ABSOLVENTŮ NAŠLO PRÁCI 
SNADNO

23 200 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT  

fb.com/phil.muni.cz

@ffmuni

www.phil.muni.cz

Den  
otevřených  
dveří

ABSOLVENT

22
ledna
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JIRKA HAVLÍČEK
student všeobecného lékařství 

z Kostelce u Kyjova

Hlavně proto, že má velmi dobrou po-
věst a patří k těm nejlepším v Česku.

Člověk by se podle mě měl rozhodovat 
podle toho, co mu jde na střední škole 
a co ho aspoň trochu baví, ale taky 
podle toho, co má slibnou budoucnost.

Oproti střední škole jsem rád, že se 
teď učím jen to, co mě baví. Také 
se mi líbí, že máme ve spoustě 
předmětů přístup do piteven a různých 
laboratoří.

Proč sis vybral Lékařskou 
fakultu MU?

Co bys poradil těm, kteří se 
rozhodují, kam se přihlásit?

Co tě na místě příjemně překvapilo?

8
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LÉKAŘSKÁ 
FAKULTA 

To správné místo pro všechny, kteří se rozhodli přijmout poslání lékaře 
a zubaře nebo se uplatnit v jiné zdravotnické profesi, jako je optometrie, 
dentální hygiena, porodní asistence, záchranářství a řada dalších.

Díky dlouhé tradici, špičkovému vybavení pracovišť i propojení s klinickými 
zařízeními si Lékařská fakulta MU udržuje vysokou kvalitu studia a vynikající 
renomé. Výuka mediků se odehrává především ve dvou brněnských nemocni-
cích a v budovách moderního kampusu v městské části Bohunice, který je přímo 
napojený na Fakultní nemocnici Brno, největší na jižní Moravě. Budoucí zubaři 
využívají nově vybudované stomatologické laboratoře v budově na Komenského 
náměstí v centru Brna.

K životu mediků tradičně patří poměrně náročná domácí příprava, to ale ne-
znamená, že neznají studentský život. Každý se může zapojit do činnosti Spolku 
mediků, který pořádá zajímavé akce, od každoročního plesu až po zdravotnic-
kou poradnu pro lidi na ulici. V kampusu, kde fakulta sídlí, jsou bufety a menzy, 
kavárna, velká knihovna, anatomické muzeum a několik sportovišť.

EVA BRICHTOVÁ
absolventka všeobecného lékařství
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně
Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky 
studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické 
klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí 
profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace. 
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako 
studentka i dnes jako vyučující.

JIŘÍ DOSTÁL 
biochemický ústav
Jako učitel se snažím předávat nejenom konkrétní poznatky, 
ale také obecnější aspekty a postoje – dozvíte se, jak rozlišit 
podstatné od nepodstatného nebo jak explicitně zformulovat 
hlavní myšlenku, jak co nejvýstižněji popsat obrázek nebo jak 
co nejjednodušeji popsat složitou věc. Snažím se dělat maxi-
mum pro to, aby studenti látku pochopili – vždycky si najdu čas 
na osobní nebo e-mailovou komunikaci. V hodinách mě baví 
živá interakce. Je jedinečná, neopakovatelná a nepředvídatelná. 
Potěší mě, když pozorný student odhalí v prezentacích logický 
či faktický rozpor.

UČITEL

Nejtalentovanější 
studenti mají 
možnost se už 
od prvního ročníku 
účastnit speciál-
ního vědeckého 
programu P-PooL.

21 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

80 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MU

89 % 
STUDENTŮ PRACUJE NEBO 
VÍ, KDE BUDE PRACOVAT 
UŽ V DOBĚ STÁTNIC

71 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

27 500 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

www.med.muni.cz

Dny  
otevřených  
dveří

ABSOLVENTKA

16 20
ledna ledna
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Na přednáškách se 
setkáš s takovými 
osobnostmi, jako 
jsou ústavní soudci 
Jaroslav Fenyk, Jan 
Filip, Kateřina Ši-
máčková či Vojtěch 
Šimíček.

28 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

97 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MU

74 % 
STUDENTŮ PRACUJE NEBO 
VÍ, KDE BUDE PRACOVAT 
UŽ V DOBĚ STÁTNIC

83 % 
ABSOLVENTŮ JE SPOKOJENO 
S TÍM, CO JIM ŠKOLA DALA 
DO ŽIVOTA

76 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

24 100 KORUN
PRŮMĚRNÝ PLAT DVA ROKY 
PO STUDIU 

fb.com/prfmuni

www.law.muni.cz

Den  
otevřených  
dveří

11
ledna

PRÁVNICKÁ 
FAKULTA 

Brno je hlavní město české justice – sídlí tu Ústavní soud, Nejvyšší i Nej-
vyšší správní soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšší státní 
zastupitelství či Kancelář veřejného ochránce práv. Těžko si tudíž představit 
lepší místo, kde získat své vzdělání, pokud se chceš stát soudcem či advo-
kátem nebo vůbec právníkem jakéhokoli typu.

Ve studiu se klade důraz na schopnost právnicky myslet, umět využít získané znalosti 
a vyhledávat potřebné informace, ne se zpaměti učit stohy právních předpisů. Řada 
zdejších pedagogů působí ve zmíněných právních institucích, kam studenti chodí 
na praxe a často tam rovnou nachází své uplatnění.

Budova fakulty má skvělou polohu. Sídlí jen několik minut jízdy tramvají z centra 
města, kde se nachází většina soudních budov. Fakulta je také blízko areálu kolejí 
a v těsném sousedství Moravské zemské knihovny, kam v průběhu studia určitě často 
zavítátáš Užít si každopádně budeš moct i nově opravenou knihovnu přímo na fa-
kultě. Přímo v areálu fakulty se nachází jedna z univerzitních menz a hned vedle leží 
zrenovovaný park. 

Studentský spolek ELSA pravidelně pořádá přímo na fakultě veletrh pracovních pří-
ležitostí, nejrůznější besedy a řadu dalších akcí. Nejlepší studenti právnické fakulty 
mají možnost účastnit se soutěžních simulovaných soudních řízení po celém světě 
nebo se zapojit do studentské vědecké a odborné činnosti.

ADAM RAKOVSKÝ
absolvent práva
managing partner v advokátní  
kanceláři Rakovský & Partners
Studium na Masaryčce mi otevřelo dveře do světa. Právnická 
fakulta nekladla meze vlastní iniciativě, a tak jsem prošel snad 
všemi studentskými organizacemi a několikrát vyjel do zahraničí. 
Profesoři nás podporovali, studium nám dalo křídla a myslím, že 
mnoho mých spolužáků, stejně jako já, považuje ty roky za jedny 
z nejradostnějších. Našim nástupcům radím: Hodně čtěte. Nehle-
dejte podle klíčových slov pouze odstavce a paragrafy, ale čtěte 
systematické, teoretické práce, které nezestárnou. A taky pište – 
právní texty, blogy, příspěvky do časopisů. Bude se vám to hodit.

PAVEL SALÁK 
katedra dějin státu a práva
Budu chtít, abyste na mé hodiny chodili připravení, abyste 
pracovali a mysleli. Netoleruji lenost. Oceňuji, když mají stu-
denti zájem se něco dozvědět, a ne si jen hodinu odsedět. Jsem 
poměrně přísný na plnění povinností v souvislosti s výukou, 
ale snažím se být vstřícný a spravedlivý, problémy jsou od toho, 
aby se řešily. 

UČITEL

ABSOLVENT
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MARKÉTA HUMPLÍKOVÁ
studentka práva z Ostravy

Brno je skvělé město a Masaryčka je 
kvalitní škola, která dokáže v republice 
slušně konkurovat Olomouci i Praze.

Jestli poradit s oborem, tak určitě ať 
dělají to, co je nejvíce baví, je to pak 
všechno lehčí, a těm, co už ví, že chtějí 
na práva, tak Brno je skvělá volba.

Příjemně mě překvapilo, jak jsou 
tady lidi milí, pořád se něco děje, 
nějaké studentské akce, konference, 
přednášky navíc, je milion věcí, jak se 
student může realizovat.

Proč sis vybrala  
Právnickou fakultu MU?

Co bys poradila těm, kteří se 
rozhodují, kam se přihlásit?

Co tě na místě příjemně překvapilo?
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MARIÁN SUCHÁNEK
student obecné matematiky  

z Přerova

Velkou roli v tom sehrálo Brno, 
které je skvělé pro studentský 
život, a taky jedinečnost 
nabízených oborů.

Udělejte si jasno v tom, co vás 
baví, a jděte to studovat.

Příjemně mě překvapilo 
přátelské prostředí fakulty 
a Celouniverzitní počítačová 
studovna otevřená 24/7.

Proč sis vybral Přírodovědeckou 
fakultu MU?

Co bys poradil těm, kteří se 
rozhodují, kam se přihlásit?

Co tě na místě příjemně překvapilo?

12
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PŘÍRODO- 
VĚDECKÁ  
FAKULTA 

Pokud se necháváš fascinovat přírodou a baví tě přicházet na to, jak 
věci fungují, najdeš se právě na téhle fakultě. Vybrat si můžeš z oborů 
od geologie a geografie přes chemii a biochemii či fyziku a matematiku 
až po biologii.

Svým vědeckým výkonem patří Přírodovědecká fakulta MU nejen mezi českou, ale 
i mezi evropskou špičku. Studium přitom zdaleka není zaměřeno jen teoreticky. 
Díky práci v terénu i v laboratořích a důrazu na absolvování stáží u potenciálních 
zaměstnavatelů získávají studenti řadu praktických dovedností.

Výuka se odehrává především na dvou místech. Ústavy geologických, geografických, 
matematických a fyzikálních oborů sídlí v rekonstruovaném historickém areálu se 
skvělou dostupností přímo v centru města. Druhou velkou část fakulty – biologické, 
chemické a biochemické obory – pak najdeš v univerzitním kampusu v městské části 
Bohunice, kde fungují v těsném napojení na související obory na lékařské fakultě. 
Na obou místech se nacházejí velké knihovny a klidná místa pro studium a samozřej-
mě také bufety či menzy.

JAN HLADÍK
absolvent geografie a kartografie
specialista na brownfieldy v Regionální  
rozvojové agentuře jižní Moravy
Na katedře geografie byla vždycky skvělá přátelská, téměř 
rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu 
do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného geografického 
přehledu se zaměřením na oblast regionálního rozvoje, ze schop-
nosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí 
samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle. 

ZDĚNĚK BOCHNÍČEK, 
ústav fyzikální elektroniky
Jako učitel fyziky jsem úplný protiklad sám sebe – jsem hlučný 
a temperamentní, neustále pobíhám před tabulí a někdy i mezi 
studenty. Na mých hodinách se vám tak nebude dobře usínat. 
Můžete ode mě očekávat fyziku se vším, co k ní patří – takže 
zákony, vzorečky, pokusy, příklady ze světa kolem nás, a pokud 
to jde, tak i špetku humoru. Baví mě vymýšlet, jak vysvětlit 
složité věci co nejjednodušeji. Rád hledám podobnosti, analo-
gie, praktické příklady a aplikace. Nerad promítám prezentace 
na zeď, raději píšu a maluju na tabuli.

UČITEL

Experti z přírodo-
vědecké fakulty 
stojí za řadou vý-
znamných patentů. 
Objevili třeba 
metodu na eko-
logickou likvidaci 
bojového plynu 
yperit.

55 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

84 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MU

74 % 
ABSOLVENTŮ JE SPOKOJENO 
S TÍM, CO JIM ŠKOLA DALA 
DO ŽIVOTA

68 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

22 700 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/Facultyof 
ScienceMU

@sci_muni

www.sci.muni.cz

Dny  
otevřených  
dveří

ABSOLVENT

23 26
ledna ledna
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Proměny české 
společnosti, chová-
ní lidí na internetu, 
každodenní sledo-
vání médií nebo 
posouvání hranice 
dospělosti. To je 
jen ochutnávka 
témat ze zdejších 
výzkumů.

31 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

86 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MU

72 % 
ABSOLVENTŮ JE SPOKOJENO 
S TÍM, CO JIM ŠKOLA DALA 
DO ŽIVOTA

65 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

24 700 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/fss.muni.cz

@MUNI_FSS

www.fss.muni.cz

FAKULTA 
SOCIÁLNÍCH 
STUDIÍ

Jedna z nejlépe hodnocených sociálněvědních škol v Česku. Zdejší socio-
logie a psychologie pravidelně vítězí v českých žebříčcích vysokých škol 
a třeba žurnalistika se může pyšnit moderním televizním studiem a vlastním 
rádiem. Své vzdělání zde dostanou i budoucí politologové, experti na mezi-
národní vztahy, sociální pracovníci, environmentalisté a řada dalších.

Nejaktivnější studenti, nejpestřejší studentský život. To jsou typické rysy této fakul-
ty, která si zakládá na tom, že vychová flexibilní absolventy s širokým rozhledem 
a schopností kriticky myslet. Fakulta sídlí ve zrekonstruované historické budově 
přímo v centru města, takže z ní mají studenti blízko nejen do menzy, centrální 
počítačové studovny a na koleje, ale je to také dobré výchozí místo pro návštěvu 
mnoha sportovních zařízení. V blízkosti fakulty najdeš řadu kaváren, restaurací, 
kousek je to do divadel, do kina, prostě všude.

Přímo v budově jsou dvě počítačové učebny, moderní a čerstvě zrekonstruovaná 
knihovna s kvalitním fondem zahraničních publikací, ale i kvalitní kavárna a pro-
storné atrium, které hostí výstavy, divadelní představení, koncerty a nejrůznější 
happeningy. Na fakultě funguje i dětský koutek, který ulehčuje život studujícím 
rodičům.

JITKA FÜRST
absolventka mediálních studií a žurnalistiky
ředitelka rádia Evropa 2
Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli 
ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování 
studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, 
seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem 
větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře. 
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk 
dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi, 
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.

MIROSLAV ŠIPULA 
katedra psychologie
Každá snaha by měla být přiměřeně oceněna. V mase mnoha desí-
tek studentů je to obtížné a nemusí se to vždy podařit, ale pokud se 
stanete mými studenty, vězte, že vaše úsilí neskončí někde v černé 
díře. Snažím se sdělit a dokázat, že vše, co se u mě naučíte, můžete 
kdykoliv zužitkovat v reálném životě. Samozřejmě to ale nejde samo. 
Ta cesta znamená i mnoho frustrace, experimentování, neplatných po-
kusů, sbírání odvahy či obav z trapnosti. Zkrátka studium psychologie 
na naší fakultě rozhodně není zadarmo.

UČITEL

ABSOLVENTKA

Dny  
otevřených  
dveří

22 23
ledna ledna
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VERONIKA MIKULOVÁ
studentka sociologie z Brna 

Jsem z Brna, znám to tady, mám 
to tu ráda a Masaryčka mi přišla 
jako nejlepší volba vzhledem 
k tomu, že ostatní brněnské 
univerzity nenabízely to, co jsem 
hledala.

Ať se jdou podívat na Gaudea-
mus a na dny otevřených dveří 
a ať si ujasní, co je baví, co jim 
jde a čemu by se chtěli věnovat. 
A samozřejmě taky ať se ptají 
okolí, svých známých a rodiny.

Hodně volného času (kromě 
zkouškového), spousta nových 
sympatických lidí a velká škála 
možností - výběr fakultních 
i mezifakultních předmětů, různé 
zajímavé projekty.

Proč sis vybrala Fakultu 
sociálních studií MU?

Co bys poradil těm, kteří se 
rozhodují, kam se přihlásit?

Co tě na místě příjemně překvapilo?
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PEDAGOGICKÁ  
FAKULTA 

Jestliže vidíš svoji budoucnost v předávání znalostí dalším generacím, 
právě sem by měly zamířit tvoje kroky. Získáš zde vzdělání hlavně pro 
výuku na mateřských a základních školách nebo se můžeš zaměřit 
na speciální či sociální pedagogiku.

V nabídce studia je vše, co se vyučuje na základních školách, od matematiky 
a fyziky přes řadu cizích jazyků až po občanskou výchovu či biologii. Můžeš 
se ale i specializovat pro práci s handicapovanými či sociálně vyloučenými. 
K fakultnímu životu patří umělecké akce katedry výtvarné výchovy, vystoupení 
Pěveckého sboru MU – mimochodem jednoho z nejlepších amatérských spolků 
v Česku – či družstva mažoretek.

Fakulta sídlí ve čtyřech budovách rozmístěných jen kousek od sebe na ulici Poří-
čí u břehu řeky Svratky. Areály zahrnují jedno velké sportoviště a také příjemná 
místa ke studiu na trávníku a na lavičkách. Fakulta nedávno přistavila zbrusu 
novou knihovnu, kde si můžete vybírat místo k sezení třeba podle toho, jakou 
barevnou kombinaci máte rádi. To vše v blízkosti centra, jen několik minut 
jízdy tramvají.

GABRIELA DUCHÁČKOVÁ
absolventka učitelství občanské  
a výtvarné výchovy pro základní školy
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ,  
Jihomoravské náměstí 2, Brno
Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respek-
tovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, 
které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili 
po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro 
výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala 
jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala 
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba 
mediální výchova.

JAN BUDŇÁK 
katedra německého jazyka a literatury
Ke studentům jsem zdvořilý a trpělivý, ale trvám na kritériích, 
která platí pro ten který předmět. Snažím se s každým bavit 
jako s partnerem, nepředkládat nikomu definitivní názory, 
obohatit vědomostmi, ale i lidsky. Na hodiny společně načítáme 
texty, které ve výuce rozebíráme. Příliš nezasahuju a nechávám 
studenty, ať nad nimi volně diskutují. Chci je nadchnout pro 
literaturu, která k tomuto typu sebeobohacování vybízí. 

UČITEL

ABSOLVENTKA

Zdejší katedra so-
ciální pedagogiky 
je známá svými 
multikulturními 
programy zamě-
řenými například 
na pomoc Romům 
se začleňováním 
do společnosti. 
A postavila taky 
školu v Angole.

33 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

89 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MU

66 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

20 700 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/pdfmu

www.ped.muni.cz

Dny  
otevřených  
dveří

6
února
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LUKÁŠ KOUPIL
student angličtiny a zeměpisu z Nosislav

Protože nabízela obory, o které 
jsem měl zájem – humanitní 
a pedagogické.

Zjistěte si co nejvíc informací a pak 
poslechněte své srdce a běžte tam, 
kam vás to nejvíc táhne!

Nejvíc mě překvapila skvělá 
atmosféra ve škole. Hned první den 
jsem se na škole seznámil s několika 
fajn lidmi, co mi pomohli.

Proč sis vybral Pedagogickou 
fakultu MU?

Co bys poradil těm, kteří se 
rozhodují, kam se přihlásit?

Co tě na místě příjemně překvapilo?
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ŠIMON BARNAT
student ekonomie z Hradce Králové

Studuji zároveň ekonomii a psycholo-
gii a to, že jsou oba tyto obory vyučo-
vány v nadprůměrné kvalitě na jedné 
univerzitě, mi dost ulehčuje veškerou 
organizaci. A navíc v Brně je krásně.

Určitě bych věnoval dostatek času 
hledání všech možných alternativ. Ale 
je dobré si uvědomit, že špatná volba 
není konec světa. Dá se to změnit.

Na ESF oceňuji, že jsou všechny 
sylaby, pravidla a procedury 
srozumitelné pro každého. Dokonce 
jsem byl schopen podat i přihlášku 
na zahraniční studijní výjezd Erasmus, 
to bych asi jinde nedokázal.

Proč sis vybral Ekonomicko-správní 
fakultu MU?

Co bys poradil těm, kteří se 
rozhodují, kam se přihlásit?

Co tě na místě příjemně překvapilo?
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EKONOMICKO-
-SPRÁVNÍ 
FAKULTA

Toužíš-li po kvalitním ekonomickém vzdělání, je tahle fakulta to pravé 
místo pro tebe. Můžeš ho získat v oblasti finančnictví, podnikové či 
veřejné ekonomiky, hospodářské politiky a v řadě dalších sfér. V nabídce 
je mimo jiné prestižní francouzsko-české studium veřejné správy.

Důraz se na fakultě klade nejen na nezbytné teoretické znalosti, ale i na získání praxe už 
v průběhu studia – nejtalentovanější studenti navíc dostávají šanci vyniknout na stážích 
u partnerských institucí v rámci programu TopSeC. Kromě toho dostaneš příležitost na-
vštěvovat přednášky nejen zdejších učitelů, ale i často zvaných kapacit ze zahraničí.

Studovat budeš v moderní budově v blízkosti komplexu kolejí, menzy a univerzitního 
sportoviště. Z centra Brna sem pohodlně a rychle přijedeš hned několika spoji. K dispozi-
ci ti bude zrekonstruovaná knihovna se studovnami a atrium s bufetem pro trávení času 
mezi přednáškami.

PETR KOCIAN
absolvent veřejné ekonomiky a správy
ředitel Oční kliniky NeoVize
Studoval jsem dálkově už při zaměstnání, takže jsem nepřetržitě 
propojoval teorii s praxí. Bylo to výhodné na obě strany. Získané 
poznatky jsem mohl hned aplikovat a zároveň ve škole využívat 
své zkušenosti. Co vám škola dá, hodně záleží na vaší individuali-
tě. Pokud chcete a snažíte se, na trhu práce obstojíte.

DANIEL NĚMEC 
katedra ekonomie
Základem mého stylu výuky je otevřenost. Studentům se sna-
žím vyjít vstříc, kde je to jen možné. Razím aplikační a hravý 
způsob výuky a hledám správnou formu tak, aby to nebylo jen 
suché povídání, ale bylo zřejmé praktické využití. Na seminá-
řích mých předmětů dostanete do rukou nástroje pro řešení 
příkladů využívajících různé typy ekonomických dat. Řešení 
nemusí být vždy jednoznačné, a tak máte při tvorbě a interpre-
taci ekonometrických modelů prostor využít svoji fantazii.

UČITEL Studenti fakulty 
můžou využívat 
terminálu Bloom-
berg, ze kterého se 
dostanou k datům 
z finančních trhů 
celého světa.

34 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

87 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MU

71 % 
ABSOLVENTŮ JE SPOKOJENO 
S TÍM, CO JIM ŠKOLA DALA 
DO ŽIVOTA

69 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

25 800 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/esfmu

@ESF_MU

www.econ.muni.cz

Den  
otevřených  
dveří

ABSOLVENT

25
ledna
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FAKULTA  
INFORMATIKY

Informační technologie hýbou světem. Kdo chce být u toho, patří právě 
na tuto fakultu. Dávají si tu záležet na předávání kvalitních teoretických 
znalostí, které absolventům umožňují stát se vyhledávanými inovátory, 
i na praxi už v průběhu studia. Kdo jen trochu chce, zajímavé zářezy 
do životopisu získá už na škole.

Škola vznikla jako vůbec první samostatná fakulta tohoto druhu v Česku. Zdejších 
sedmnáct laboratoří vybavených nejmodernějšími technologiemi se zaměřuje 
například na kybernetickou bezpečnost, pokročilé síťové technologie nebo interakci 
člověka s počítačem. A studentům samozřejmě dávají možnost být u toho. Přímo 
na fakultě funguje vědecko-technický park, který může poskytnout zázemí pro 
rozjezd třeba právě tvého podnikání.

Fakulta má kromě toho celou řadu průmyslových partnerů, špičkových IT firem, 
u nichž studenti píšou diplomové práce, chodí k nim na praxe a zpravidla tam poslé-
ze nachází své první uplatnění.

Škola sídlí v jednom velkém komplexu budov jen několik minut jízdy trolejbusem 
nebo tramvají od centra města. Areál navíc nedávno prošel rozsáhlou dostavbou, 
takže na tebe čekají ještě téměř nedotčené učebny. Od fakulty je to také kousek 
do univerzitní menzy i do areálu kolejí. Výhodou zdejšího stylu výuky je, že většina 
přednášek se nahrává a je možné je okamžitě sledovat z pohodlí domova nebo o ně-
kolik dní později stáhnout z internetu ve formě videozáznamu.

FILIP PROCHÁZKA
absolvent informatiky
zakladatel a ředitel společnosti Mycroft Mind
Škola mě naučila, jak přemýšlet o komplexních problémech, 
systematicky je analyzovat, navrhovat a realizovat softwarová 
řešení. Moc jsem se ale nedozvěděl, jak tyto schopnosti uplatnit 
v podnikání. Řadu věcí však člověk prostě na sucho nepochopí, je 
potřeba si je v praxi zažít a z těchto zkušeností se dále učit. Kdyby 
se mě dnešní studenti ptali, na jaké podnikání se vrhnout, poradil 
bych energetiku. Vidím velkou budoucnost v jejím propojování 
s informatikou.

PETR ŠVENDA 
katedra počítačových systémů a komunikací
V mých hodinách můžete v první řadě čekat tykání. Budeme 
se vás spolu s těmi nejšikovnějšími studenty hodně ptát nejen 
na probíranou látku (neučím sám, moc bych ani nemluvil 
o rozdělení rolí na učitele a studenta), ale i na vaše názory a ná-
měty na další zlepšení výuky. Tyto náměty budeme brát vážně 
a vy sami nám pomůžete je realizovat. Hodina je totiž pro 
všechno to zajímavé, co se v informatice děje, jenom začátek.

UČITEL

ABSOLVENT

Na fakultě byl 
nedávno otevřen 
trenažér pro ky-
bernetické útoky, 
na kterém cvičí 
obranu IT infra-
struktury i Národní 
bezpečností úřad.

45 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

95 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MU

80 % 
ABSOLVENTŮ JE SPOKOJENO 
S TÍM, CO JIM ŠKOLA DALA 
DO ŽIVOTA

90 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

41 500 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/fi.muni.cz

@FI_MUNI

www.fi.muni.cz

Dny otevřených dveří

21 27 2
ledna ledna února
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BARBORA VALTAROVÁ
studentka aplikované informatiky z Náchoda

Nejvíc na základě doporučení od star-
ších kamarádů a známých, co tu 
studovali nebo ještě studují. Líbilo se 
mi, že můžu jít vlastní cestou a vybrat 
si přesně takové předměty, jaké chci.

Aby se rozhodli sami za sebe, kterým 
směrem se vydat a na kterou školu se 
přihlásit. Neplnit za každou cenu přání 
rodičů.

Většina vyučujících je vstřícná a snaží 
se co nejvíce pomoci při jakýchkoli 
problémech.

Proč sis vybrala Fakultu 
informatiky MU?

Co bys poradila těm, kteří se 
rozhodují, kam se přihlásit?

Co tě na místě příjemně překvapilo?
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FAKULTA 
SPORTOVNÍCH 
STUDIÍ

Kdo žije pohybem a aktivním životem vůbec, může svou zálibu prohloubit 
profesním vzděláním právě na této fakultě. Vzdělání zde dostávají budoucí 
učitelé tělesné výchovy, sportovní trenéři, rozhodčí, odborníci na regeneraci 
a výživu ve sportu, fyzioterapeuti, ale i zaměstnanci bezpečnostních složek 
nebo manažeři ve sportu.

Struktura výuky i přístup pedagogů dávají příležitost každému, kdo je ochoten na sobě 
pracovat a zvládnout všechny praktické a teoretické předměty. Studenti si nejvíc cení 
vstřícnosti a kolegiality, které na fakultě vládnou. Sousloví „rodinný přístup“ tady dostá-
vá zcela konkrétní obrysy.

Fakulta sídlí v moderních prostorách v univerzitním kampusu v městské části Bohunice. 
Výuka je organizována v několika vlastních tělocvičnách, velké sportovní hale a poslu-
chárnách. Vzhledem k pestré paletě vyučovaných sportů však studenti navštěvují i další 
brněnská sportoviště, takže se potkávají s profesionály z různých sportovních odvětví. 
Natrefit na reprezentanty v biatlonu nebo cyklistice a dalších sportech ale můžete i pří-
mo ve škole, spousta jich na fakultě studuje.

MICHAELA STEJSKALOVÁ
absolventka trenérství
česká reprezentantka v basketbalu
Sportu se věnuju odmala, takže jsem moc s výběrem školy ne-
váhala. A jsem ráda, že jsem takové rozhodnutí udělala, protože 
většina vyučujících měla pro sport pochopení a dali mi spoustu 
nových informací o výživě, regeneraci nebo kompenzačních 
cvičeních. A ty můžu využívat stále, protože hraju profesionálně 
basketbal. Poznala jsem taky spoustu dobrých lidí, ať už kamarádů, 
nebo vyučujících. Musím se přiznat, že mě ani nenapadlo, že mi škola 
bude tak chybět.

JAN CACEK 
katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě
Na své posluchače jsem někdy hodně mírný, ale snažím se 
v nich vzbudit zájem o vzdělávání i mimo školu. Nestavím 
se do pozice nějakého drába, který třídí zrno od plev. Ve stu-
dentech se snažím najít to dobré a nehledám skulinky v jejich 
znalostech. Při výuce kladu důraz na propojení teorie a praxe, 
vždycky uvádím příklady. Když vykládáte obecné teorie, 
pozornost posluchačů není zdaleka taková, jako když říkáte 
konkrétní věci.

UČITEL

ABSOLVENTKA

Na fakultě do-
staneš šanci jako 
dobrovolník pomá-
hat s pořádáním 
MS v biatlonu, 
běžeckých závo-
dů, speciálních 
olympiád a řady 
dalších akcí.

33% 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

95 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MU

67 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

21 100 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/mu.fsps

www.fsps.muni.cz

Den  
otevřených  
dveří

4
února
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ROMAN HOLENDA
student trenérství ze Štok

Rozhodnout se pro jednu z nejvěhlas-
nějších univerzit nebylo těžké, určitě 
to jednou bude v životopisu vypadat 
dobře. Jestli to tedy dotáhnu do  
zdárného konce!

Pokud obor, který chcete studovat, 
najdete na Masaryčce, neváhejte 
a podávejte přihlášky. Myslím, že je 
velká šance, že se vám tu bude líbit, 
navíc Brno je překrásný město.

Spolužáci, město, to, že škola vypadá 
fakt hezky, že v Brně je všude kousek 
a lidi jsou tu na sebe milí. Navíc je tu 
teplo i v zimě.

Proč sis vybral Fakultu 
sportovních studií MU?

Co bys poradila těm, kteří se 
rozhodují, kam se přihlásit?

Co tě na místě příjemně překvapilo?
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směr přehrada ORIENTACE V BRNĚ
Bojíš se, že se v Brně nezorientuješ? Připravili jsme pro 
tebe jednoduchou mapu Brna i se základními budova-
mi Masarykovy univerzity. Neboj, během pár dnů to tu 
budeš mít v malíku. Brno je stejně jen taková větší vesni-
ce. A pokud ti to nestačí, existuje i online dostupná Use-it 
mapa Brna, která ti originální formou napoví, kudy kam. 
Dá se sehnat zdarma i v tištěné podobě na různých mís-
tech v Brně s informacemi pro turisty.

KOLIK TU STOJÍ  
ŽIVOT STUDENTA
Dojíždění do Brna ti usnadní žákovské jízdné – v kombi-
naci se studentskou IN kartou Českých drah získáš slevu 
kolem 55 % z běžného jízdného. Na trase z domova do-
staneš slevu i v autobusech. Život v samotném Brně sice 
není zadarmo, ale v ceně jsou výhody největšího student-
ského města v zemi. S náklady ti kromě brigád můžou 
pomoct i sociální, prospěchová a mimořádná stipendia.

2 000 až 3 500,–
Tolik měsíčně zaplatíš za postel ve dvoulůžkovém pokoji 
na koleji i na privátě. O studentské byty v Brně není 
nouze a řada studentů je upřednostňuje před kolejemi. 
Nebrňáci mají jednou za semestr nárok na ubytovací 
stipendium, které bývá kolem 3 000 korun.

685,–
Čtvrtletní jízdenka na MHD.

15–50,–
Porce jídla v menze. Obědové menu v hospodě vyjde 
na 80 až 120 korun.

20–40,–
Jídlo v hladovém okně.

25
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1. Legrační nářečí
Sotva na hlaváku (překl. hlavní nádraží) poprvé vystoupíš 
z vlaku, hókne (překl. promluví) na tebe chlapík s balíkem 
časopisů a málem tě přejede šalina (překl. tramvaj), co jede 
na Prigl (překl. přehrada). Ano, jsi tu správně – ve městě 
s typickým hantecem. Ten ve skutečnosti používají jen 
nemnozí starousedlíci, zatímco všichni ostatní se ho snaží 
po večerech u piva pouze napodobovat. 

Znáš moravskou metropoli jen podle názvu filmu Nuda v Brně? Nevěř tomu. Stovky tisíc studentů 
před tebou, které se v moravské metropoli vystřídaly, svědčí o pravém opaku. Brno není místo, 
do kterého se zamiluješ na první pohled, ale už na ten druhý zjistíš, že pro vysokoškoláky má 
náruč doširoka otevřenou.

2. Brno akční 
Metropole přes univerzitní rok nespí. 
Na své si tu přijdou kulturní klasikové 
či příznivci alternativ, ale i milovníci 
hudebních festivalů, hospodských kvízů 
nebo všech forem sportování. Nemluvě 
o amatérských hereckých i improvizač-
ních skupinách, klubech deskových her 
nebo hojně navštěvovaných vysokoškol-
ských mších. Milovnice módy ocení bleší 
trhy nebo návrhářské výstavy. Stejně 
tak radostí šlápnou do pedálů přízniv-
ci městské cyklistiky, která se v Brně 
v posledních letech slibně rozvíjí. Dů-
kazem jsou výpravné cyklojízdy, které 
se konají několikrát do roka a často se 
nesou v netradičním duchu, jako třeba 
noční vyjížďka s neonově ozdobenými 
bicykly. Nepotřebuješ na to ani vlastní 
kolo – stačí si pořídit členství v Rekolech, 
tedy městském bikesharingu. Milovníci 
filmové zábavy se v Brně skoro určitě 
stanou pravidelnými návštěvníky Uni-
verzitního kina Scala – může  se do něj 
i s točeným pivem.

3. Tak chutná svět
Už dávno neplatí, že by v Brně byla k dostání pouze morav-
ská klasika o pěti knedlích nebo kultovní menzovní nabíd-
ka. Vyzkoušet můžeš každý den jinou kuchyni: od levných 
čínských nudlí přes módní vietnamskou polévku Pho 
až po rakousko-uherskou kuchyni nebo mnohá hipster, 
burger, vegan, bio, fresh bistra. Ani po večerech rozhodně 
nebudeš strádat. Stačí jít za cinkotem pivních sklenic a na-
razíš na některou z vyhlášených pivnic, jejichž studentští 
štamgasti stojí nejen uvnitř podniku, ale třeba sedí i venku 
na obrubníku a dávají se do řeči s kolemjdoucími.

5. Kávová zaklínadla 
Kavárenští povaleči se v Brně dostanou 
na úplně novou úroveň svého kofeino-
vého lenošení: za poslední roky se totiž 
metropole nápadně přiblížila londýnsko-
berlínskému stylu a kvalitně připravenou 
kávu najdeš na každém rohu v centru 
města. Že jste na střední se spolužáky 
ke kávě moc nepřičichli? Neboj, ranní 
únava a zívání na přednáškách tě rychle 
naučí sehnat si dobré zdroje kofeinu. 
A třeba časem porozumíš tajemným 
výrazům i rozdílům mezi espressem 
macchiatem, flat white a ristrettem. Nebo 
zjistíš, jestli piccolo vážně neexistuje. 

4. Noční rozjezdy
Legendární studentské akce jsou 
v Brně díky takzvaným nočním 
rozjezdům vždy o něco příjemněj-
ší než v jiných městech. Rozjezdy 
neboli autobusy tě totiž v každou 
noční hodinu dopraví do všech 
koutů Brna, takže se do postele 
dostaneš dost rychle na to, abys 
stihl(a) ranní přednášku. Pří-
padně se na další party můžeš 
pochlubit historkou o tom, jak jste 
s kamarády v rozjezdu několikrát 
usnuli a povozili se z konečné 
na konečnou… 

6. Architektura
Byť se o tom mimo hranice Brna 
tolik neví, i v tomhle městě stojí 
skvosty, kvůli kterým bude každá 
procházka stát za to. Zejména 
prvorepublikové stavitelství totiž 
zanechalo na městu výraznou sto-
pu. Ať už za odměnu po přijímač-
kách, nebo až začneš se studiem, 
vyraz k vile Tugendhat zapsané 
v UNESCO, rodinnému sídlu 
továrníka s textilem Stiassny či 
dřevěné Jurkovičově roubence. 
Po architektonickém Brně tě 
provede web bam.brno.cz.

10 věcí, které tě budou na Brně bavit



27

7. Tancuj, tancuj, vykrúcaj…
Neboj, do krojovaných tanců tě nikdo nutit nebude, i když tomuto koníčku se 
v Brně můžeš věnovat. Město má výrazného tanečního ducha, kterého není 
možné minout: Pod brněnskou katedrálou vyhrávají v teplých letních dnech 
tančírny salsy, blues nebo swingu, přes rok na ně narazíš po kavárnách. Jinde 
hrává živá hudba, která v pěkném počasí obsadí i nádvoří a ulice. Že si, pokud 
jde o taneční pohyby, nevěříš? I pro tyhle případy má Brno řešení – využít 
můžeš široké nabídky kurzů včetně opakovacích lekcí klasických tanečních 
pro vysokoškoláky. O pořádnou klasickou party se pak stará řada vyhlášených 
klubů. Stačí se v noci po sluchu vydat za elektronikou a hlasitými beaty. 

8. Školní mafie a další zábavy
Co si budeme povídat, studovat se nedá pořád. A náročné dny plné 
přednášek, cvičení, konzultací nebo seminářů je třeba si zpestřit. Ani 
v tomhle ohledu Brno nezahálí. Zahrát si během semestru můžeš napří-
klad na mafiány, jejichž klany se vzájemně likvidují (symbolicky vraždu 
obstaráte přejetím kartáčku po krku nepřítele, v jiné verzi zase dotekem 
bílé rukavičky), nebo volnomyšlenkářský život oslavit na velkolepém 
majálesu, jehož se můžeš dokonce stát králem či miss. Celoročně se navíc 
konají různé hudební, vědecké nebo multižánrové festivaly. A určitě si 
nenech ujít tradiční Hokejový souboj univerzit, při kterém za skandová-
ní tisíců fanoušků dávají hokejisté Muni pravidelně na frak VUT v nej-
větší brněnské sportovní hale.

9. Studentský chill out
Po náročném studijním týdnu se hodí mít kde vypnout a nechat 
oči odpočinout od monitorů. Naštěstí v Brně najdeš celou řadu 
parků stvořených k lenošení, ať už jen tak na dece, nebo s fris-
bee v ruce. Naprostou vysokoškolskou klasikou je vyrazit večer 
s piknikovým košem do parku pod katedrálu Petrov nebo hrad 
Špilberk. Přestože tam v žádnou denní ani noční hodinu pro ob-
líbenost obou míst nebudete sami, atmosféra i výhled jsou neza-
pomenutelné. Wilsonův les nebo Antropos pak využiješ k běhání 
nebo romantickým randez-vous. O volném víkendu Brno láká 
také ke kratším i delším výletům: třeba do starého lomu s výhle-
dem na celé Brno, k přírodnímu koupališti nebo do nedalekých 
jeskyní Moravského krasu. 

10. Jedinečná atmosféra
Sečteno, podtrženo, v Brně si na své přijde každý. 
Pořád se v něm něco děje. A kdyby ne, studenti 
nikdy nezahálí a vytvoří si akci podle vlastního 
gusta. Navíc je to skvělý středobod pro kvalitní 
vysokoškolské studium i začátek slibné pracovní 
kariéry. Máš se na co těšit!



„Aktuálně máme okolo stovky ambasadorů 
a hledáme další, protože třetina nám letos od-
maturovala,“ uvedla Zuzana Uhlárová, která má 
projekt na starosti. 

Být ambasadorem není nic složitého ani 
časově náročného. „Naopak víte, co se děje 
na univerzitě, jste s ní v těsném kontaktu. Ale 
nemyslete si, že budete zvýhodnění i u při-
jímaček, tam už vaše ambasadorská imunita 
nesahá,“ říká Tomáš Hreha, který se letos dostal 
na lékařskou fakultu. 

Když se zajímal o lékařské fakulty, narazil 
na brněnskou a prostudoval si všechny dostup-
né materiály. Narazil i na projekt Ambasadoři 
MU a zjistil, že gymnázium ve Vranove nad 
Topľou žádného nemá. „Chytil jsem se toho, 
protože jsem se chtěl o univerzitě dozvědět co 
nejvíc. Největší výhodou byla okamžitá reakce 
na mé otázky. Využíval jsem to hlavně před 
přijímačkami, takže jsem věděl, do čeho jdu,“ 

popsal své zkušenosti Hreha.
Podle něj studenty nejvíc zajímá, jak 

se dá dostat na konkrétní fakultu a co 
z nich bude, až dostudují. To se dozví tře-
ba na dnech otevřených dveří. Slováci se 
navíc zajímají i o takové věci, jako zda jsou 
v Česku šikanovaní a jestli budou muset 
komunikovat jen v češtině (Na obojí je 
odpověď: Ne! :).

Náhodou se k ambasadorské činnos-
ti dostala i Klára Vráželová, která studu-
je střední ekonomickou školu v Jihlavě. 
„Dozvěděla jsem se spoustu věcí o tom, 
jak to na vysoké chodí. Pomohlo mi to 
rozhodnout se, jaká škola by mi vy-
hovovala. Jak rozhovory se studenty 
na MU nebo s těmi, co mají Masaryč-
ku už za sebou, tak i srazy, konfe-
rence a soutěže byly víc, než jenom 
zábava,“ popsala své zkušenosti. 

Ambasadorství 
ti pomůže 
v rozhodování

Objevuj 
vysokou už 
na střední
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muni.cz/ambassadors

Na desítkách středních škol v Česku i na Slovensku má Muni 
své ambasadory. Jsou to studenti, kteří propojují univerzitu 
a svou školou, získávají snadný přístup k řadě informací o studiu 
na vysoké škole, dostanou se do zákulisí Masarykovy univerzity 
a mají možnost si třeba popovídat se studenty a absolventy 
svého vytouženého oboru. Přidej se taky. 



Celou řadu aktivit pořádá studentský Spolek přátel se-
verské zvěře. Nemusíš se bát, že jeho hlavním účelem je 
záchrana ledních medvědů. Spolek sdružuje čtyři akce 

pro středoškoláky, což je soutěž pro INTERdisciplinár-
ně SOutěživé Bytosti neboli InterSoB, INTERnetová 
LOgická Soutěž čili InterLoS a také Korespondenční 
seminář informatiky KSI a soustředění pro řešitele 
seminářů s názvem K-SCUK. 

InterSob je oblíbená jednodenní akce pro 
dvou-  až čtyřčlenné týmy, které mají za úkol 
v Brně obejít několik stanovišť s různými úko-
ly. Seznámí se tak s univerzitním prostředím 
i s vysokoškolským pohledem na vědu. 

InterLoS je také jednodenní a týmová 
záležitost, ale kvůli ní nemusíš nikam jezdit. 
Celá soutěž se odehrává na internetu, kde 
soutěžící během několika hodin řeší růz-
ně obtížné úlohy, které jsou šifrovacího, 

logického nebo programovacího charakteru. Stačí se jen 
sejít doma s partou kamarádů a pustit se do toho.

Zájemci o dlouhodobější aktivity se můžou přihlásit 
do řady kurzů a seminářů, jako je korespondenční výuka 
informatiky KSi nebo Brněnský korespondenční seminář 
z matematiky Brkos, ViBuCh – vzdělávací ikurz pro bu-
doucí chemiky – nebo ekologický seminář KEKS. 

„Díky kurzům a soutěžím zjistí, že vzdělávání se 
nemusí odehrávat jenom v učebnách. Vyzkoušejí si své 
schopnosti v mnoha různých oblastech, zabaví se, získají 
nové kamarády a v neposlední řadě se naučí něco nového, 
často už na vysokoškolské úrovni. O to snazší budou pak 
mít nástup na univerzitu – přijímačky zvládnou levou 
zadní, budou mít celkem přesnou představu, jak to tu bude 
vypadat, a vůbec získají tak trochu náskok,“ popisuje vý-
hody předseda Spolku přátel severské zvěře Martin Ukrop, 
který si jako středoškolák několik z těchto aktivit vyzkou-
šel. Teď už je sám připravuje pro své nástupce.

intersob.math.muni.cz
interlos.fi.muni.cz

keks.math.muni.cz
brkos.math.muni.cz

vibuch.math.muni.cz

Až pojedeš do Brna,  
zajdi do VIDA!

Na brněnském výstavišti před nedávnem otevřel nový 
zábavní vědecký park VIDA!. Kromě stálé nabídky 

150 interaktivních exponátů, které ti představí 
planetu, člověka i mikrosvět, můžeš navštívit také 
různé vědecké show. A od listopadu tam bude 
k vidění i dočasná výstava o ukládání oxidu uhli-
čitého, na které se podílí Masarykova univerzita. 
Tak přijď. 

Na univerzitu za 
severskou zvěří

www.vida.cz

Pokud chceš univerzitu poznat víc než jen během dne otevřených dveří 
(jejich data najdeš u jednotlivých fakult v úvodní části časopisu), na řadě 
fakult Masarykovy univerzity můžeš využít celoroční, semestrální či 
několikadenní kurzy, semináře a soutěže, které jsou určené přímo pro 
středoškoláky. 
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Jak vyzrát na

Jak je to na lékařské fakultě 
a fakultě sociálních studií
S Testem studijních předpokladů se 
vůbec nesetkáš na lékařské fakultě, kte-
rá preferuje jen oborové testy z biolo-
gie, chemie, fyziky a dalších předmětů 
v závislosti na tom, jaký si zvolíš obor. 
Od ostatních fakult se také liší situace 
na fakultě sociálních studií. TSP je tam 
jednou ze dvou možných variant při-
jímací zkoušky. Vybrat si můžeš, jestli 
dáš přednost TSP nebo testům společ-
nosti Scio: Obecné studijní předpoklady 
(OSP) a Základy společenských věd. Víc 
se dozvíš na webech obou fakult.

Oborové testy
TSP je sice univerzální test na většinu 
oborů na Muni, ale pozor, celá řada 
kromě toho vyžaduje ještě složení 
oborového testu. Setkat se s tím můžeš 
hlavně na přírodovědecké, filozofické 
a pedagogické fakultě. Na fakultě spor-
tovních studií tě pak budou čekat testy 
z tělocviku. Víc zjistíš na webech oborů 
či fakult. 

Takzvaná téespéčka jsou univerzální přijí-
mací zkouškou pro uchazeče hlásící se na ba-
kalářské nebo pětileté magisterské studium 
na osmi fakultách. Pokud si podáváš přihlášky 
na více oborů, test skládáš jen jednou, zpravi-
dla na začátku května.

Šedesát otázek je rozděleno do šesti sub-
testů – verbální, numerické, analytické a kri-
tické myšlení, prostorová představivost a kul-
turní přehled. Na vypracování je vyhrazeno 
sto minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou 
šesti cizojazyčných položek v subtestu kritic-
kého myšlení. Sami si předem vyberete pre-
ferovanou jazykovou variantu – angličtinu, 
němčinu, francouzštinu nebo španělštinu. 

U každé otázky máš na výběr z pěti 
možností, z nichž je pouze jedna správná. 
Za dobře zodpovězenou otázku získáváš jeden 
bod. Pokud odpovíš špatně, čtvrtina bodu se ti 
odečte. Můžeš se ale taky rozhodnout neodpo-
vídat. Za to máš nula bodů.

O přijetí rozhoduje dosažená hodnota 
percentilu. Ten vyjadřuje, kolik procent ostat-
ních uchazečů podalo stejný nebo horší vý-
kon. Takže když máš percentil třeba 90, stejný 
nebo horší výsledek podalo 90 procent ucha-

zečů. Percentil potřebný pro přijetí na ten 
který obor v minulých letech můžeš najít 
na adrese www.bit.ly/tspmuni, meziročně se 
to ale může lišit. Šanci na přijetí na jednotlivé 
fakulty najdeš také u profilů fakult na stra-
nách 6 až 23.

Zúčastnit se testování můžeš pouze 
jednou. Proto je třeba nepodcenit přípravu. 
Na webu www.muni.cz/tsp najdeš minulé 
verze TSP ke stažení včetně klíče s řešením. 
Díky webové aplikaci interaktivní TSP si 
navíc můžeš vyzkoušet některou ze starších 
verzí testu přímo na webu i s odpočítáváním 
času a spočítat si svůj percentil. Zjištíš tak, 
jak by sis vedl(a) v minulých letech. Anebo 
využij e-learningového kurzu TSP, kde najdeš 
i postupy řešení a vysvětlení jednotlivých 
úloh. 

„Před přijímačkami jsem si procházela 
starší testy a vyzkoušela si, které oddíly mi 
jdou. Dle mé zkušenosti nemá smysl věnovat 
příliš času oddílu, který vám prostě nejde. Spíš 
se soustřeďte na to, v čem jste dobří, a v tom se 
zlepšujte. Při testu pak určitě začněte tím, co 
vám jde nejlíp,“ radí studentka ekonomicko-
-správní fakulty Zuzana Tomášková.

CHCEŠ STUDOVAT NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ? PŘIHLÁŠKOU TO ALE TEPRVE 
ZAČÍNÁ. ABYS MOHL JÍT NA SVŮJ VYSNĚNÝ OBOR, MUSÍŠ NEJDŘÍV UDĚLAT 
PŘIJÍMAČKY. S VÝJIMKOU LÉKAŘSKÉ FAKULTY NA MUNI VŠUDE NARAZÍŠ NA TEST 
STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ (TSP). CO OD NĚJ ČEKAT A JAK SE PŘIPRAVIT? 

Anna Laštovičková,
prvačka na anglistice a mezinárodních vztazích

Na TSP jsem se začala pořádně chystat až týden před jejich termínem. Pro přípravu jsem použila 
asi tři varianty testu z webu Masarykčky – jeden pro seznámení s oddíly a úlohami, další dva 
už cvičně na čas. Potom jsem spočítala body, přibližný percentil a bylo to. Nejvíc mi vyhovovalo 
numerické, verbální a kritické myšlení a kulturní přehled. Když jsem odbyla tyhle čtyři a měla 
nějaký jistý základ, pustila jsem se do úloh z dalších oddílů. Strategie naštěstí fungovala. Dostala 
jsem se na anglistiku na filozofickou fakultu. Důležité je zbytečně se neděsit, na druhou stranu ale 
přípravu nepodcenit. Pokud ti pomůžou kurzy nebo individuální příprava s kamarádem, běž do toho. 
Každopádně ale na TSP mrkni dopředu a ujasni si, co je pro tebe to pravé ořechové a čemu naopak 
rozumíš míň – nemusíš nutně stihnout všechny otázky. A neboj, všechno dobře dopadne!
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1. Numerické myšlení
Z následujících možností vyberte čísla na místa otazníků (levý; 
pravý):

a) 10; 11
b) 11; 3
c) 7; 4
d) 3; 27
e) 4; 27

2. Kulturní přehled 
Odhadněte, co znamená uvedené slovní spojení:
SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO

a) Přes nástrahy zákona k úspěchu
b) Zákon zajišťuje řád státu
c) Zdravý národ – schopný král
d) Prospěch lidu budiž nejvyšším zákonem
e) Lid zdraví svého vládce

3. Analytické myšlení 
Dívám se na obrázek, nemám sourozence. Matka otce ženy na ob-
rázku je babička dcery mojí matky.
Z následujících možností vyberte, kdo je na obrázku:
a) Moje neteř
b) Moje dcera
c) Moje teta
d) Moje sestřenice
e) Moje matka

4. Kritické myšlení 
K drobným nehodám na kluzištích patří srážka dvou bruslařů. Vy-
berte správný závěr, resp. argumentaci.
a) Bruslaři na sebe při srážce působí stejně velkými silami. I přesto 

se může stát, že těžší bruslař se po srážce pohybuje ve směru 
původního pohybu lehčího bruslaře.

b) Těžší bruslař má větší setrvačnost, a proto působí na lehčího větší 
silou než lehčí na něj.

c) Lehčí bruslař se při srážce vždy odráží zpět, to proto, že na něj při 
srážce působila větší síla než na těžšího bruslaře.

d) Těžší bruslař bývá při srážce zpravidla méně zraněn, protože 
na něj působila síla po kratší dobu než na lehčího bruslaře.

e) Bruslaři na sebe působí stejně velkými silami, a proto se při sráž-
ce vždy na okamžik zastaví.

4A. Otázka v cizím jazyce 
Martin has always been rather _______. He rarely joins in conversa-
tions, even with his own friends.
Fill in the missing word by choosing the most suitable option from 
the list below:
a) open 
b) patient 
c) quiet 
d) hesitant 
e) sensible

5. Prostorová představivost 
Na obrázku je panorama města. Který z výškově a stranově převrá-
cených výřezů nepatří k panoramatu města? 

6. Verbální myšlení 
Na otázku Kde Karel tvrdil, že Marie potkala Petra? lze odpovědět bud’ 
tak, že popíšeme místo Karlova tvrzení, nebo tak, že popíšeme místo 
Mariina setkání s Petrem. Najděte podobně dvouznačný příklad:
a) Koho Karel věděl, že Marie opustila?
b) Komu je známo, že Marie žije?
c) Kvůli čemu Petr říkal, že Marie odešla?
d) Kdo říkal, že Marie potkala Petra?
e) Proč je známo, že Marie žije?

1
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S JAKÝMI TYPY OTÁZEK SE V TESTU SETKÁŠ? PŘIPRAVILI JSME PRO TEBE 
JEDEN PŘÍKLAD Z KAŽDÉHO SUBTESTU A JEDEN V ANGLIČTINĚ.

Správné odpovědi: 1e, 2d, 3d, 4a, 4Ac, 5a, 6c

www.muni.cz/tsp
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d)

b)

e)

c)
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Kdo chce na vysoké škole žít, a ne jen přežívat, 
ten se může na Muni zapojit do aktivit některé-
ho z desítek studentských spolků. Je to dobrý 
způsob, jak získat nové dovednosti, praxi a taky 
poznat zajímavé lidi. Tady je jen ochutnávka 
z toho, co na Masarykově univerzitě najdeš.

Staň se DJem v rádiu
Vedení a redaktory studentského Radia R tvoří pes-
trá směska lidí ze všech fakult. V tuto chvíli v něm 
pracuje více než sto padesát dobrovolníků. Pod-
mínkou přijetí nejsou technické znalosti či skvělá 
práce s hlasem, ale spíš chuť pracovat na sobě a být 
součástí něčeho zajímavého. „V Radiu R se studenti 
naučí pracovat s profesionální technikou, hlasem 
a obsahem, který mohou předávat posluchačům,“ 
upřesňuje současný ředitel rádia Jakub Pavlík a zve 
všechny budoucí studenty, ať se neváhají do rádia 
přihlásit.
www.radio-r.cz

Psychologové v akci
Dětský úsměv, Náhradní náruč, Do světa autismu 
nebo Senior Work. Koho zajímá psychologie a rád 
by se zapojil do těchto projektů, má šanci na brněn-
ské pobočce České asociace studentů psychologie. 
Dobrovolníci se mohou podílet na dobročinných 
činnostech, ale také se stát členem a zapojit se 
do organizování vzdělávacích kurzů či konferencí. 
V Brně se navíc zrodil projekt SPOLU, díky němuž 
si studenti psychologie můžou vyzkoušet práci 
na psychiatrických klinikách.
caspos.cz

Celý svět je v Brně
Mezinárodní studentský klub se zkratkou ISC za-
střešuje celou spoustu volnočasových aktivit, při 
nichž se můžou poznávat studenti z celého světa. 
„Každý den pořádáme minimálně jednu akci. Jsou 
to deskové hry, hospodské kvízy, prezentace jed-
notlivých zemí samotnými studenty, speciální akce 
jako party na lodi nebo v tramvaji, výlety, sportovní 
utkání, posezení v čajovně a spoustu dalších,“ vy-
počítává viceprezidentka ISC Veronika Horáková. 
Mezi nejznámější činnosti klubu patří tutorský 
program neboli buddy systém. Nově příchozí zahra-
niční student dostane k dispozici svého buddyho, 
tedy domácího studenta, který mu pomůže zorien-
tovat se v začátcích života v Brně a na univerzitě. Až 
se v Brně rozkoukáš, můžeš se buddym stát i ty.
isc.muni.cz

Zahraniční praxe i letní škola pro právníky
Chystáš se na práva a chceš získat praxi v oboru, 
a třeba i zahraniční? Evropská asociace studentů 
práva (ELSA) ti pomůže s hledáním stáží napříč 
Evropou. Kromě toho se můžeš zapojit do řady dal-
ších aktivit – třeba simulovaných soudních sporů, 
takzvaných moot courtů. V průběhu školního roku 
na tě čeká také mezinárodní konference a různé 
semináře, workshopy a besedy se zajímavými hosty 
nejen z právnické oblasti. A pokud by ti chyběla vý-
uka i o prázdninách, čeká na tebe ještě letní škola. 
elsa.cz/brno

Studenti dávají 
lidem naději
Spolek Mise nadě-
je založili studenti 
s cílem pomáhat 
těm, kteří to nejvíce 
potřebují – děti z dět-
ských domovů, vážně 
nemocní lidé každého 
věku, zvířata v útulcích 
a další. Vysokoškoláci 
v tomto spolku například 
učí děti finanční gramot-
nosti, zajišťují vzdělávací 
akce nebo třeba obstarávají 
materiální pomoc. Do spolku 
se může zapojit kdokoliv, 
stačí se jenom ozvat na e-mail. 
„Jediná podmínka je ochota po-
máhat. Získaš naoplátku praxi 
a zároveň uděláš dobrou věc,“ 
láká zakladatel David Vodrážka.
misenadeje.cz

Nemocnice pro medvídky
Chceš si trochu zpestřit studium 
medicíny? Pak je tu pro tebe IFMSA, 
Mezinárodní federace asociací stu-
dentů medicíny. Kromě zahraničních 
klinických a vědeckých stáží nabízí 
studentům medicíny řadu místních 
aktivit. Můžeš se zapojit třeba do projek-
tu Nemocnice pro medvídky, s nímž budeš 
navštěvovat brněnské školky, léčit dětem 
plyšáky, a tím je učit, že se nemusí bát 
doktorů. Můžeš však pracovat i se seniory, 
dětmi v nemocnicích, se sociálně vyloučený-
mi lidmi anebo se vzdělávat na různých semi-
nářích, workshopech a konferencích.
ifmsa.cz/fakulty/brno/

Své divadlo mají i informatici
Zřejmě nejznámější divadelní spolek na Muni 
funguje na fakultě informatiky, zapojují se do něj 
ale studenti odevšad. Práci v ProFIdivadle si mů-
žeš zapsat i jako předmět s názvem Divadelní hra. 
Ti, kteří hereckým talentem neoplývají, se mohou 
uplatnit v realizačním týmu představení při stavbě 
scény, vytváření rekvizit nebo třeba skládání hud-
by. Hlavním cílem ale není jenom společně vytvořit 
a odehrát před diváky divadelní hru, ale také podpořit 
ve studentech týmového ducha.
profidivadlo.cz

Poznej cizí kultury
Týden až deset dní strávených na zahraničním kurzu 
na specifické téma nebo několikaměsíční dobrovolnický 
pobyt v jedné evropské zemi. A všechno podpořené penězi 
Evropské unie, které pokryjí většinu výdajů. Nezisková orga-
nizace Be International, jejíž jádro tvoří studenti a absolventi 
fakulty sociálních studií, se snaží rozvíjet mladé lidi metodami 
neformálního vzdělávání, lokálními aktivitami nebo objevová-
ním nových kultur a dobrovolnictvím. Stačí si podat přihlášku. 
beinternational.cz
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Markéta Zvolská dělá všechno jinak. Byla na stáži 
v televizi, novinách i PR agentuře, ale nestuduje 
žurnalistiku ani marketing. Zdravě se stravuje 
a denně dělá cross fit, ale odmítá diety a počítání 
kalorií. Letos uběhla náročný Spartan Race, ale 
na první pohled byste to do křehké blondýnky v rů-
žové sukni nikdy neřekli. Její blog s názvem Eat, Run 

and Love nemá s běháním nic moc společného, zato 
má čtyři tisíce pravidelných čtenářů.

Markéta je studentkou teorie interaktivních mé-
dií na filozofické fakultě. Při škole se už ale téměř rok 

věnuje i práci v Radiu R, spolku, který vznikl na fakul-
tě sociálních studií, ale jak ona sama potvrzuje, hranice 
své alma mater už dávno překročil. „S marketingovým 
týmem pracujeme na tom, aby nás bylo vidět na fakultě, 
univerzitě i venku,“ říká. S týmem třeba připravovali 

bleší trh či piknik, na podzim zas chystají běžecký závod. 
Přesto, že je autorkou úspěšného blogu, do vlastního 
rádiového pořadu se nehrne. „Nepotřebuji být vidět, mě 
spíš baví být někde vzadu,“ dodává s úsměvem. 

Do Radia R přišla bez větších zkušeností s public 
relations, ale přinesla si s sebou už vlastní, zajímavý styl 

psaní, který si vypěstovala díky pravidelné práci na blo-
gu. Po prvních pokusech o psaní ještě na základce přišel 
v roce 2012 nápad založit si blog o běhání a zdravém život-
ním stylu. Markétě se podařilo zviditelnit mezi stovkami 
podobně zaměřených blogů právě díky netradičnímu 
přístupu k věci. 

„Sama jsem si prošla takovým tím fitness obdobím, 
počítala jsem všechny kalorie a nemohla sníst skoro 
nic, až to přešlo do situace, kdy jsem raději nešla pařit 
s kamarády, jen abych nepřijala další kalorie navíc, nebo 
třeba na Vánoce z kapra loupala strouhanku,“ přiznává se 
smíchem. 

Pak se vzpamatovala a i na svém blogu začala pro-
pagovat jiný přístup ke zdraví a ke sportu: dělat ho pro 
radost a nebrat jídlo příliš vážně. „Doteď mi občas píšou 
přívrženci různých diet a nadávají mi, jak to, že na strán-
kách propaguji recepty s bílou moukou,“ směje se.

Zkušenosti z blogu uplatnila i v Radiu R, které jí ale 
dalo ještě něco navíc. „V jakémkoliv spolku se člověk naučí 
hlavně spolupracovat s ostatními lidmi, plánovat a orga-
nizovat,“ hodnotí. I když někdy může být život spolkaře 
náročný, podle Markéty to rozhodně stojí za to.

Škola nemusí vždycky vypadat jen tak, že 
studenti sedí v lavici, poslouchají zdlouhavý 
výklad vyučujícího a zapisují si poznámky. 

Nezisková organizace Be International se snaží 
rozvíjet mladé lidi neformálně.

„S Be International můžou studenti vyjet 
do zahraničí například na sedmi- až desetiden-
ní vzdělávací kurz se specifickou tematikou. 
Vypadá to pak třeba tak, že se pětadvacet Ev-

ropanů sejde na jednom místě a zabývá se třeba 
recyklováním odpadu nebo hatespeechem,“ 
vysvětluje Filip Gábor, koordinátor zahraničních 
projektů.

Na kurzu jsou většinou dva lektoři, ale hlavní 
roli mají právě účastníci. Žádné přednášky, žád-

né zkoušení. Celý týden je plný her, workshopů 
a skupinových projektů. Mnozí ani nepostřehnou, 

že se učí.
Jan Nepovím, student filozofické fakulty, se 

zúčastnil projektu Mediální laboratoř v Moldávii. 
„Spolu s lidmi ze Španělska, Ukrajiny, Polska, Armé-
nie, Gruzie a Ázerbájdžánu jsme na desetidenním 
kurzu probírali různá témata, včetně sociálních sítí, 
blogů, redakčních systémů nebo vedení kampaní. 

Kurz byl víc praktický než teoretický, což oceňuju,“ 
říká čtyřiadvacetiletý student.

Cílem podobných projektů je rozvíjet osobnost, 
kreativitu a občanskou angažovanost. „Zároveň se ale 
snažíme o to, aby lidé poznávali cizí kultury, bořili 
stereotypy a naučili se práci ve skupině. Evropská 
unie platí ubytování, stravu a cestovné, takže mladí 
lidé mají jedinečnou příležitost, kterou je škoda 
nevyužít,“ myslí si Gábor.

Kromě krátkodobých mezinárodních projektů 
mají lidé ve věku od 18 do 30 možnost vyjet až na rok 
na Evropskou dobrovolnickou službu. Účastníci mají 
hrazené ubytování, 90 procent cestovného a kromě 
toho ještě dostávají kapesné. 

Sám Gábor se letos v létě rozhodl vyrazit na Ev-
ropskou dobrovolnou službu do gruzínského Tbili-
si. „Dva měsíce, které jsem strávil v hlavním městě, 
považuju za nejlepší ve svém životě. Náš tým, 
skládající se z deseti zahraničních dobrovolníků 
a asi deseti Gruzínců, vytváří USE-IT mapu Tbilisi 
určenou především turistům s nižším rozpočtem. 
Podobné mapy jsou v Evropě populární, už je má 
34 měst včetně Prahy a Brna. A dalších osm vzniká,“ 
říká Gábor.

Naučila jsem se 
pracovat v týmu 
a plánovat

Ani nepostřehneš, 
že se vzděláváš
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Teorie je základ, ke kterému se budeš 
vracet celý život, ale praxe je to, co ti dává 
počáteční výhodu. I proto se na ni klade 
na vysoké škole takový důraz. Samozřej-
mostí je pro budoucí pedagogy nebo léka-
ře, ale povinnost otestovat nabyté znalosti 
mají i desítky oborů na filozofické nebo 
přírodovědecké fakultě a samozřejmě také 
další fakulty. 

Budoucí archiváři míří do Moravského 
zemského archivu, politologové nebo 
studenti mezinárodních vztahů mohou 
získat stáže na ambasádách nebo v insti-
tucích Evropské unie, studenti uměno-
vědných studií míří do kulturních institu-
cí, informatici píšou praktické diplomové 
práce u průmyslových partnerů fakulty 
a tak dále.

Odborná praxe je povinnou součástí 
studia třeba i magisterského oboru Právo. 
Studenti můžou získávat zkušenosti v ad-
vokátní kanceláři, na exekutorském úřadě 
nebo třeba na Úřadu vlády u ministra pro 
lidská práva.

A o tom, že pro studenty medicíny je 
praxe potřebná jako sůl, nepochybu-
je snad nikdo. Studenti všeobecného 
a zubního lékařství získávají zkušenosti 
zejména díky letní prázdninové praxi. 
Za sebou ji má studentka všeobecného 
lékařství Anna Tkáčiková a pochvaluje 
si ji. „Není na škodu, abychom se kromě 
teorie a praktických nácviků seznámili 

i s fungováním nemocničních oddělení či 
ordinací,“ myslí si.

Povinnou tříměsíční praxi v médiích 
po svých studentech vyžaduje třeba kate-
dra mediálních studií a žurnalistiky na fa-
kultě sociálních studií. Mladí žurnalisté 
díky tomu získávají cenné zkušenosti, ale 
také konkurenční výhodu oproti studen-
tům jiných žurnalistických kateder, kde 
praxe buď povinná není, nebo je kratší. Už 
během studia si tak vyzkouší denní tvorbu 
zpráv v novinách nebo točení reportáží 
pro televizi či rozhlas. 

Hledej stáže, i když nemusíš
Na každém oboru tě ale do praxe nutit 
nebudou. Je potřeba se zajímat a třeba  
si zapsat ten správný kurz. Třeba na  
ekonomicko-správní fakultě funguje 
povinně volitelný předmět Praxe, který 
studentům pomáhá porozhlédnout se 
na trhu práce. 

Studenti si můžou najít vlastní organi-
zaci, kde stáž absolvují, například i s cílem 
zpracovat u ní diplomovou práci. Samot-
ná fakulta ale studentům nabízí dlouhý 
seznam partnerů, kteří jim maximálně 
vyjdou vstříc.

Podobně to funguje i jinde. Student 
informatiky Dávid Kaya si třeba po před-
nášce jednoho ze zaměstnanců Y Softu 
přímo na fakultě nechal ve firmě zadat 
bakalářskou práci a společnost díky němu 

dokázala získat nové zákazníky po celém 
světě. Dávid teď už pro Y Soft pracuje 
na půlúvazek ještě při studiu.

Pro ty, kteří mají chuť pracovat a po-
znávat svět zároveň, je tu třeba známý 
program Erasmus+. Studentům umožňuje 
vyrazit nejen na studijní pobyty do zahra-
ničí, ale taky na dvou- až dvanáctiměsíční 
praktické stáže ve vybraných zemích, 
hlavně v rámci Evropské unie, ale také 
například v Norsku, Lichtenštejnsku nebo 
na Islandu. Samozřejmě s patřičnou fi-
nanční podporou.

Přivydělat si můžeš i mimo svůj obor
Že máš stáž v oboru, nemusí nutně 
znamenat, že ti vydělává peníze, které 
potřebuješ, abys měl(a) za co jíst, a ještě 
ti zbylo na pivo. Brno je v tomto ohledu 
ráj. Nabízí totiž spoustu možností, jak si 
přivydělat.

Pro studenty cizích jazyků nebo vůbec 
pro ty, kteří jsou v nich zdatní, se otevírají 
možnosti doučování. Pokud má člověk od-
vahu a trpělivost, může zkusit i call centra, 
kterých je v Brně spousta a nabízí i zajíma-
vý výdělek. Typickou brigádou v českém 
hlavním městě kávy je ale práce v kavárně, 
a to třeba přímo na fakultě.

Nezahálet a získávat pracovní návyky je 
zkrátka důležité. Co ale platí především: 
Využij naplno možnosti, které se ti při 
studiu otevírají.

Bez praxe  
z vysoké nelez
Při studiu na univerzitě, jak brzo zjistíš, nezáleží v prvé 
řadě na tom, jak skvělé známky dostaneš u zkoušek, 
ale především na tom, jaké se ti podaří získat znalosti, 
dovednosti a taky zkušenosti. Mít červený diplom za 
samé jedničky rozhodně není od věci, ale zaměstnavatelé 
vysoce cení zejména kvalitní praxi. Celá řada oborů 
na Muni ji má povinnou a ty, které ne, zpravidla 
zájemcům otevírají široké možnosti.
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Pomůžeme TI 
nasměrovat 
kariéru
Důvody, proč chceš na vysokou školu, se dají pravděpodobně 
shrnout do dvou přání. Chceš se dozvědět víc a stát se expertem 
ve svém oboru. A chceš sehnat dobrou práci. Univerzita tě naučí 
mnohému, může tě nasměrovat na stáž, ale kariéru si budeš muset 
vybudovat sám. S tím, jak přemýšlet nad svou budoucností, ti však 
ještě pomůže Kariérní centrum Masarykovy univerzity.

Budoucnost
Nejen hodně uchazečů o studium, ale často i řada studentů příliš 
netuší, co by chtěli v budoucnu dělat. Další potřebují popostrčit 
a jiní zase zjišťují, že nechtějí pracovat přímo v oboru, který stu-
dují. S těmito a podobnými problémy jim může na Muni pomoci 
kariérní poradce.

Na konzultaci s kariérním poradcem jsme se nejdřív bavili o tom, 
co zrovna kariérně řeším a s čím bych potřebovala pomoct. Pak 
jsme se dohodli, že nejlepší pro mě bude jít na koučování, které 
Kariérní centrum MU nabízí. Konzultantka mi dokonce doporu-
čila, který z jejich koučů by mi měl sedět nejvíc. Hlavně mi ale 
pomohla uvědomit si, co přesně s ní potřebuji řešit.

―Andrea Mužiková, Veřejná politika a lidské zdroje

Sebepoznání
Aby člověk našel práci, která mu bude vyhovovat, musí přede-
vším dobře znát sám sebe. Se sebepoznáním a dalším rozvojem 
ti mohou pomoci kariérně-psychologické testy, které ti napoví, 
jaké jsou tvoje přednosti, v čem máš mezery a na jaký druh 
práce se hodíš.

Člověk většinou tuší, jaký je. Pokud mu to ale testy potvrdí, 
může si být jistý. Když se pak rozhoduje, co bude dělat nebo 
dál studovat, vezme své síly a slabiny v potaz. Mě osobně vý-
sledky utvrdily v tom, že bych se měla naučit prodat své silné 
stránky. A potěšilo mě, že při konzultaci testů jsem dostala 
praktické rady, jak své slabé stránky zlepšovat.

―Radka Vokřálová, Matematika
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Rozvojové kurzy
Díky rozhovorům se zástupci nejdůležitějších firem na tuzem-
ském trhu Kariérní centrum MU odhalilo největší slabiny, které 
čeští absolventi mají. Studenti často neví, jak to chodí na trhu 
práce, k tvorbě životopisů používají internetové šablony a neu-
mí se prezentovat. Centrum proto nabízí řadu tréninků a kurzů, 
které studentům s těmito oblastmi pomůžou. Každoročně se 
vylepšují a přizpůsobují aktuálním potřebám studentů a trhu. 

Kdybych měl ze všech kurzů Kariérního centra MU doporučit 
jenom jeden, tak by to byla konzultace životopisu. Člověk ukáže 
své CV personalistovi. Má na něj určitý názor, pak ale zjistí, že 
personalista se na to dívá úplně jinak. Díky tomu jsem si uvědomil 
hodně věcí. ―Martin Pruška, Aplikovaná informatika

www.kariera.muni.cz

Praktické tréninky
Jednou z moderních náborových technik je assessement cen-
trum. Studenti si ji můžou v Kariérním centru MU vyzkoušet 
nanečisto a zjistit nejenom to, jak vypadá náborový proces, ale 
i co všechno se jim může v zaměstnání přihodit. 

Služby kariérního centra jsem si vyzkoušela několikrát a vždy 
jsem se setkala s naprostou profesionalitou. Nejvíc ‚hard-core‘ 
bylo assessment centrum, kde nás organizátoři natvrdo hodili 
do reality pracovního prostředí. Zkusili jsme si obhájit vlastní 
projekt, zažili si úspěchy i pády a prošli snad všemi psychologic-
kými testy, co existují. Odnesla jsem si z něj neodbytný pocit, 
že na sobě ještě musím pracovat.

―Marta Kuchařová, Sociologie



Vloni stáž 
v Googlu, letos 
ve Facebooku
Loňské léto ho pozvala na stáž 
společnost Google, to letošní strávil 
na centrále Facebooku v USA. 
Jozef Marko, dvacetiletý student 
třetího ročníku informatiky, tak 
dostal možnost porovnat práci 
v předních světových IT firmách.
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Loni v létě jsi byl na stáži u Googlu. Jak 
se ti podařilo tam dostat?
Ozvalo se mi Evropské náborové středisko 
v Londýně, jestli nechci zkusit stáž. Odepsal 
jsem, že ano.

Proč si tě vybrali?
Popravdě dodnes nevím. Pravděpodobně 
za to vděčím účasti na Mezinárodní olym-
piádě v informatice pro středoškoláky, 
která se konala před více než dvěma lety 
v australském Brisbane. Skončil jsem na 62. 
místě z 299 účastníků a získal jsem stříbr-
nou medaili.

Je o stáž u Googlu velký zájem?
V roce 2013 se hlásilo jenom v USA asi 40 ti-
síc lidí. Brali jich 1500. V Evropě není zájem 
o stáže tak vysoký, nicméně počet zájemců 
několikanásobně převyšuje počet přijatých. 
Když si podáváte přihlášku, může se vám 
stát, že ani neodpoví. Když se vám ale ozvou 
sami, máte záruku, že se dostanete aspoň 
k pohovoru. Pak už je všechno na vás.

Jak pohovor vypadal? Musel jsi někam 
cestovat?
Podobná interview většinou bývají on-line – 
přes Skype nebo Google Hangouts. První 
pohovor jsem měl na konci února. Čekal 
jsem na telefonát, bohužel na mě ale zapo-
mněli, takže jsem si musel domluvit termín 
na další týden. Na začátku pohovoru jsem 
se krátce představil. Pak přišla část, kde 
jsem řešil několik programátorských úkolů. 
Dostal jsem odkaz na webovou stránku pro 
on-line programátorská interview a zkouše-
jící pozoroval, jak postupně píšu kód.

Co všechno se při podobných úkolech 
hodnotí?
Přehlednost řešení, korektnost, komunikace 
o postupu nebo efektivnost programu. Celko-
vě mi ale při pohovoru pomohlo, že už mám 
nějaké zkušenosti – například na střední 
jsme s kamarádem vymysleli hru Tap&Drag. 
Asi po týdnu jsem měl další pohovor. Do ho-
diny mi napsali, že jsem přijatý.

Co pak následovalo?
Hledali mi po celé Evropě projekt, který 
by nejlépe vyhovoval mým schopnostem. 
Nakonec mi navrhli, že mě zařadí do polské 
pobočky Googlu v Krakově, a já jsem moc 

rád souhlasil. Strávil jsem tam přibližně 
dvanáct týdnů.

Na čem jsi tam pracoval?
Pomáhal jsem na projektu v oblasti Machine 
Learning, což je oblast informatiky, která se 
snaží naučit nebo odhalovat nějaké struktury 
v datech a podle toho předpovídat odpovědi 
na otázku. Pomocí Machine Learningu se dá 
předpovědět třeba to, jestli se určití pasažéři, 
u nichž známe věk, pohlaví, výšku nebo po-
schodí jejich kajuty, mohli utopit na Titaniku. 
Stačí, když u první poloviny dat zodpovíme, 
zda přežili nebo ne, a u zbytku otázek dokáže 
počítač odhadnout odpovědi sám. V realitě se 
ale pracuje s mnohem většími daty. V Krako-
vě bylo mým úkolem pracovat na paměťové 
optimalizaci, zvyšování efektivity a dosažení 
přesnějších výsledků specifických Machine 
Learning algoritmů.

Jaké to je pracovat pro takovou 
společnost?
Skvělé. Především kultura společnosti je 
úžasná. Masáže a jóga zdarma. Čerstvé ovo-
ce, káva a další věci po celý den. Navíc stáž 
byla placená. Největší problém jsem měl 
s tím, že nikdo nekontroloval, kdy chodím 
do práce, takže jsem po třech týdnech začal 
chodit až na dvanáct hodin. Můj manažer 
měl podobný problém, a tak jsme uzavřeli 

sázku – kdo přijde později než v deset, za-
platí deset zlotých. Pomohlo to.

Letos v létě jsi strávil dvanáct týdnů 
na stáži v Sillicon Valley v San Francis-
cu, v hlavním sídle Facebooku. Jak se 
taková stáž shání?
Ani tady nevzešel impuls ode mě. V Krako-
vě se mnou byl na stáži jeden informatik 
z Egypta, který razí postup: Nejdřív otes-
tovat všechny přední IT firmy, a teprve pak 
si vybrat, kam jít pracovat. Takže se svým 
životopisem do Facebooku poslal i ten můj. 
Chvíli na to mě zkontaktovali, úspěšně jsem 
pak prošel pohovorem a pak už bylo potřeba 
jen najít vhodný projekt.

I tam ses věnoval Machine Learningu?
Ne, pracoval jsem na velkém projektu 
zvaném Global Pages, které mají založené 
mezinárodní společnosti s velkým obratem 
za facebookovou reklamu. V praxi to zna-
mená, že celosvětová společnost, například 
Coca Cola, nemá pro každou zemi zvlášť za-
loženou speciální stránku, ale má jen jednu 
centrální, která ovšem vypadá v každé zemi 
světa jinak. V Česku na ní vidí uživatelé 
české příspěvky, Amerika má zase úplně 
jiný obsah. Díky tomu nemusí velké firmy 
spravovat profily různých zemí odděleně. 
A navíc se sčítají liky.

Co bylo tvým úkolem?
Většinou jsem četl programátorské kódy, 
upravoval je nebo vymýšlel nové, aby objek-
tová hierarchie kódu byla dobře navrhnutá 
s nejnovějšími Facebook technologiemi 
a také aby byla bezpečnější. Kód projektu 
Global Pages teď bude lépe připravený k bu-
doucím vylepšením.

Potkal ses za tu dobu i se zakladatelem 
Facebooku Markem Zuckerbergem?
Několikrát jsem ho zahlédl. Ve Facebooku 
nemá nikdo svou vlastní kancelář, ani Zuc-
kerberg. Je to takový open space, uprostřed 
něhož má jeho šéf stejný stůl jako jakýkoliv 
další zaměstnanec. Akorát když měl nějaké 

jednání, konalo se v prosklené zasedačce, 
odkud není nic slyšet. Nicméně každý za-
městnanec může sledovat rokování. Také 
jsem byl na jeho přednášce, kterou měl 
u příležitosti, kdy návštěvnost Facebooku 
překročila jednu miliardu unikátních 
uživatelů za den. Mluvil na ní o vizi společ-
nosti na deset let dopředu, což bylo hodně 
inspirativní. Bohužel stážisté a zaměstnanci 
k tomu nesmí říkat více detailů.

Co bys vzkázal budoucím prvákům?
Aby se nebáli vyrazit na stáž už po pár 
měsících studia. Do Googlu jsem jel hned 
po prvním ročníku. Studium je základ, ale 
praxí získáš nejvíc zkušeností.

Neboj se shánět stáž nebo praxi už 
v prvních měsících studia. 
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Zahraniční zkušenost 
ti změní život
Jedna z věcí, na kterou absolventi vysokých škol často vzpomínají, jsou zahraniční 
studijní pobyty. Vyjet na ně může každý, stačí vyplnit přihlášku a úspěšně projít 
výběrovým řízením. V praxi to ale znamená, že kdo jen trochu chce, ten jede.

Studenti mají na výběr z několika programů, které umožňují vycestovat nejen 
do evropských států, ale i do zámoří. Muni má uzavřené doslova stovky partner-
ských smluv s univerzitami v zahraničí. Většina vysokoškoláků však vyjíždí přes 
program Erasmus+ na tři až dvanáct měsíců po Evropě. Stipendium se pohybuje 
od 300 do 500 eur na měsíc a zpravidla pokryje základní náklady.

Island
Ludmila Rozporková, 
absolventka skandinávských studií

Snažila jsem se využít co nejvíce 
možností, jak vycestovat do za-
hraničí. Dvakrát jsem vyrazila 
za studiem do Švédska, a když jsem 
ke konci studia zjistila, že na za-
hraniční praktickou stáž mohou 
nově i absolventi, neváhala jsem 
a začala jsem hledat. Jako student-
ka skandinávských studií hovořím 
plynně švédský, a proto jsem oslo-
vila kulturní organizaci Nordic 
House v Reykjavíku a vyrazila 
na sedm měsíců na chladný sever 
pracovat jako projektová asistent-
ka. Rozhodně to stojí za to. Je potře-
ba nebát se a jít do toho.

Belgie
Vendula Karásková,  
absolventka dějin umění  
a mezinárodních vztahů

Do zahraničí jsem vyjela hned čty-
řikrát – jednou za studiem do Litvy 
a pak na stáž do bruselského dení-
ku. Do Bruselu jsem pak zamířila 
ještě na dva měsíce přímo do Evrop-
ského parlamentu, kde jsem praco-
vala jako stážistka v kanceláři české 
europoslankyně. Umožnila mi podí-
vat se pod pokličku evropských in-
stitucí a otevřela mi dveře pro práci 
v oboru. Zkušenosti mi pomohly 
dostat se na praxi do Washingto-
nu, D.C., ale hlavně jsem díky nim 
dostala nabídku v kanceláři paní 
poslankyně pracovat.

Velká Británie
Petra Hanušková,  
studentka češtiny

Nikdy jsem moc nechtěla vyjet stu-
dovat do zahraničí, teď ale vím, že 
to bylo nejlepší rozhodnutí v mém 
životě, protože těch šest měsíců 
změnilo můj život. Než jsem přijela 
do Sheffieldu, nevěděla jsem, čemu 
bych se chtěla v životě věnovat. 
Díky skvělým učitelům a spolužá-
kům jsem ale našla sama sebe a za-
čala jsem víc myslet na budoucnost. 
Po návratu do Česka jsem se při-
hlásila na kurz pro učitele češtiny 
jako cizího jazyka a teď v Sheffieldu 
učím anglické studenty češtinu. 
Erasmus+ totiž neumožňuje jen stu-
dijní výjezdy, ale i praktické stáže.
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Gruzie
Alena Fričová,  
absolventka hospodářské politiky

V hlavním městě Tbilisi jsem strá-
vila deset měsíců, studovala jsem 
tam Euroasijská a Kavkazská studia. 
V porovnání s Muni nebyla škola 
moc náročná a studijní morálka byla 
velice malá. Den před závěrečnou 
zkouškou nebyl problém napsat 
učiteli, že se nestíháte učit. Vyučují-
cí pak odložil zkoušku všem, což by 
se u nás určitě stát nemohlo. Zjistila 
jsem hodně o historii a politické 
situaci na Jižním Kavkaze a naučila 
jsem se rusky, což je při cestování 
velká výhoda. Velice mě obohatilo 
i střetnutí s místní kulturou– nauči-
la jsem se díky tomu jednat s lidmi.

Turecko
Jakub Fajnor, student žurnalistiky  
a mezinárodních vztahů

Do Turecka jsem odjel proto, že jsem 
chtěl strávit půlrok v netradiční des-
tinaci, kam nemíří všichni erasmáci. 
Přestože běžní Turci anglicky moc 
neumí, kurzy byly v angličtině 
a většinou je vyučovali zahraniční 
specialisté z oboru. Studijní pobyt 
sice neprohloubil mé teoretické 
znalosti v oboru, ale určil směřování 
mého zájmu ve výzkumu na turecké 
reálie. Za největší přínos ale pova-
žuju poznání jiné kultury a zadruhé 
možnost sledovat v přímém přenosu 
významné protesty z června 2013 
a moct o nich psát jako tehdejší spo-
lupracovník Hospodářských novin.

Řecko
Jana Požárová,  
studentka učitelství

Můj Erasmus v Řecku nedopadl 
úplně nejlíp, co se týče zážitků 
ve škole. Se spolužačkou jsme totiž 
očekávaly, že výuka bude v anglič-
tině, jenže všechno bylo v řečtině. 
Takže jsme chodily pouze na kon-
zultace a psaly seminárky do všech 
předmětů. Do školy jsme docházely 
jen na řečtinu a jeden předmět 
vyučovaný Američankou. Ale i tak 
jsme si to užily. Seznámila jsem se 
se spoustou nových lidí, proces-
tovala pár hezkých míst v Řecku 
a hlavně jsem se přestala bát mluvit 
v angličtině a zkusila jsem se starat 
sama o sebe v cizí zemi.
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Bez znalosti práva 
ztrácí aktivismus cenu
Jako vůdčí osobnost iniciativy Rekonstrukce státu se právník Pavel Franc spolu 
s kolegy snaží už řadu měsíců u zákonodárců prosadit devět protikorupčních 
zákonů. Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity dělá podobné věci 
celý svůj pracovní život. Ve svých bezmála čtyřiceti letech řídí mezinárodní tým 
právníků pod značkou Frank Bold, právní spory ale vedl už jako student.



absolvent47

Když jste pracoval ještě na škole na prv-
ních případech, bál jste se někdy? Něco 
takového chce přece jen odvahu.
První nebyly na vysoké, to bylo ještě dřív. 
Chytlo mě to už někdy v deseti letech, kdy 
jsem četl knížku Mít nebo být od Ericha 
Fromma. Je to kritika materialistické 
společnosti, která ničí životní prostředí, 
a mně najednou přišlo, že nejdůležitější 
je životní prostředí chránit. V 15 letech 
jsem začal chodit do Hnutí Duha a oni mě 
jednou poslali něco zjistit na magistrát. 
Jeden úředník mě s úsměvem posílal 
za druhým, druhý za třetím, třetí za čtvr-
tým a čtvrtý za prvním. Když jsem skon-
čil, uvědomil jsem si, že když člověk není 
vzdělaný v tom, jaká má práva a co může 
požadovat, tak to není moc efektivní prá-
ce. Že i aktivismus by měl být odbornější 
a věcnější. A to byl moment, kdy jsem se 
rozhodnul, že půjdu na práva.

Vy jste nikdy neměl ostych z toho, že se de 
facto jako jednotlivec stavíte proti vliv-
ným lidem a firmám?
Ne, mě to vždycky bavilo. Čím větší ne-
přítel, tím větší výzva. V tomto směru 
mám absenci respektu k autoritám, což 
někteří vysoce postavení politici špatně 
nesou. Mají pocit, že se k nim nechovám 
dostatečně uctivě, což ale neznamená, že 
se k nim nechovám slušně. Požaduju tře-
ba něco, na čem se shoduje celá odborná 
veřejnost zabývající se transparentností. 
Lidi, kteří mají nějakou funkci, mívají 
pocit, že jsou něco víc. A často do těch 
funkcí jdou s tím, že právě tohle chtějí. 
Jenže jak na ně tlačím, chovám se k nim 
jako k nevýlučným, což se jim nelíbí. 
Dlouho jsem si myslel, že je tohle moje 
nevýhoda, ale dnes si myslím, že je to 
výhoda, protože umím jednat s kýmkoliv. 
Bylo to asi v 21, když jsem jednal s mi-
nistrem životního prostředí. Proti mně 
sedělo 15 lidí, ale byl jsem líp připravený 
než všichni ministrovi úředníci.

Proto, že vás podcenili, nebo se o téma 
celkově nezajímali?
Jednoduše jim o tu věc tolik nešlo, kdežto 
mně o ni šlo. Rozhodně tím nechci říct, že 
všem úředníkům nejde o věc, ale systém 
je mnohdy tlačí, aby jim některé věci byly 
jedno.

Kdysi jste v jednom rozhovoru řekl, že 
demokracie je v Česku čím dál míň vláda 
lidu. Platí to pořád?
Myslím, že od té doby jsme se hodně 
posunuli. Česká republika teď podle mě 

prožívá svoje historicky vůbec nejlepší 
období. Třeba instituce jsou nejvíc ote-
vřené občanům, co kdy byly, a občanská 
angažovanost je vnímána pozitivně. Nebo 
si vezměte politické prostředí. V posled-
ních letech došlo k takovým otřesům, že 
si většina politiků uvědomila, že svoje 
posty opravdu nemají napořád.

Když se řekne právník, spoustě lidem 
se vybaví velké advokátní kanceláře, 
jejichž jména visí na střechách domů 
v Praze. Vy jste takovým právníkem 
nechtěl být?
Já jsem šel na školu opravdu s tou moti-
vací, že se naučím právo, abych chránil 
životní prostředí. Většina mých spolu-
žáků si školu vybrala proto, aby měli 

dobrou startovní pozici do praktického 
života, což je pragmatické a nelze to také 
nikomu zazlívat.

Jak na školu vzpomínáte?
Hned, jak jsem na ni nastoupil, jsem se 
šel přihlásit do tehdy maličké neziskovky 
Ekologický právní servis. Řekli mi, že by 
bylo pěkné, kdybych měl aspoň zkoušku 
z římského práva, která se dělala na konci 
prváku. Tak jsem se začal učit, ale všech-
no jsem to bral jako nástroj. Mě vždycky 
v právu fascinovaly hodnoty, ústavní 
právo, lidskoprávní problematika. Nižší 
úroveň, kde už nejsou hodnoty tolik vidět, 
to mě tolik nebavilo. Ale pravdou je, že jak 
se člověk v oboru pohybuje víc, tak vidí 
hodnoty i tam, kde je dřív neviděl. Navíc 
jsme se jako společnost posunuli. Vezměte 
si takový nový občanský zákoník, který je 
na hodnotách svobody a liberální demo-
kracie doslova vystaven. 

Tak to byste si moc asi nerozuměl se 
současným ministrem spravedlnosti 
Robertem Pelikánem. Mimochodem jste 
skoro stejně staří…
Ano, my se i známe. Poprvé jsme se 
setkali při vyjednávání o snižování 
environmentální zátěže výstavby au-
tomobilky Hyundai. Tehdy zastupoval 
protistranu. Byť stál proti nám, bylo mu 
sympatické, co děláme. 

Když vedete spor a proti vám stojí jiný 
právník, daří se to vždycky držet jenom 
v odborné rovině a poměřování paragra-
fy, nebo to přerůstá v osobní spor?
To je různé. Spor můžete vést férově, 
ale můžete taky klamat soud a dezinter-
pretovat fakta. V tom momentu hraje 
právník aktivní úlohu a do všeho odráží 
jeho osobnost. A ano, stane se, že někteří 
osobní jsou. Nedokážu říct, jak často, ale 
dřív se to hodně dělo právě v případech 
souvisejících s ekologickými tématy. 
Protistrana měla takového člověka dopře-
du za odpad a pak byla zaskočená, když 
místo ekologického fanatika přišel člověk 
s pádnými argumenty, s nimiž se museli 
vypořádat. Konflikt reality a očekávání 
byl pro některé těžko zvládnutelný.

Na školu jste šel proto, abyste dokázal 
s věcmi pohnout, ale ono i právní řešení 
trvá dlouho. Třeba zákony, které pro-
sazujete v rámci Rekonstrukce státu, se 
daří prosazovat pomalu. Neštve vás to?
Já jsem v podobné situaci byl už několikrát, 
takže vím, že takové věci mají zhruba 
pětiletý cyklus. Nepřekvapuje mě to. Co mě 
mrzí víc, je to, že s tím nemá trpělivost ve-
řejnost. U běžného občana to ještě chápu, 
ale u novinářů, politologů a dalších, kteří 
se kolem politiky bezprostředně pohybují, 
to nepovažuju za vyzrálé. Přitom právě 
podpora veřejnosti je důležitá, bez ní se 
systémové změny prosadit nepodaří.

PAVEL FRANC *1978

Brněnský právník začal jako středoškolák 
pracovat pro Hnutí Duha a od roku 1998 
pro Ekologický právní servis (později 
přejmenovaný na Frank Bold), kde je dnes 
programovým ředitelem. Na veřejnosti 
nejvíc vystupuje jako lídr iniciativy Re-
konstrukce státu, v minulosti ale zastu-
poval například zemědělce Jana Rejtara 
ve sporu o pozemky s producentem hliní-
ku firmou Nemak nebo hájil ekozemědělce 
ve sporu s gigantem Danone. Dlouhodobě 
ho zajímá, jak se velké firmy chovají k pro-
středí a společnosti, ve které podnikají.

Hned po nástupu na školu jsem se šel 
přihlásit do jedné neziskovky. Vzali 
mě po zkouškách na konci prváku.
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www.muni.cz/admission
Základní orientační místo pro každého, kdo chce jednou 
studovat na Muni. Web ti umožní zorientovat se v nabídce oborů 
a vybrat si, co ti sedne.

is.muni.cz/prihlaska
Nejen místo, kde si můžeš podat přihlášku na MU, ale taky 
web, kde najdeš FAQ k přijímacímu řízení, diskusní fóra 
a procvičovaní Testu studijních předpokladů.

www.muni.cz/tsp
Test studijních předpokladů čeká většinu uchazečů o studium 
na MU (netýká se mediků a na fakultě sociálních studií je jednou 
z alternativ). A právě na téhle stránce se dozvíš, co test obsahuje 
a kde a jak se na něj nejlíp připravit. Zdarma!

facebook.com/studujnamuni
Chceš se jako první dostávat k novinkám a zajímavostem pro 
uchazeče? Sleduj naši speciální facebookovou stránku.

instagram.com/muni_cz 
Podívej se, jak to vypadá na Masarykově univerzitě skrz 
instagramové filtry ;)

online.muni.cz
Právě tady, na zpravodajském portálu MU, se dozvíš, čím Muni 
právě žije. Sledovat ho můžeš na facebook.com/muni.

hashtag #municz
Až se přijedeš podívat na univerzitu, poděl se o svoje dojmy nebo 
nasdílej fotku na Facebook, Instagram či Twitter s hashtagem 
#municz. Jsme moc zvědaví, jak to vidíš!

KAM 
DÁL?
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Work  &  Travel
Prožijte léto 2016 v USa

 USAWorkAndTravel
 prace@studentagency.cz

  www.pracovnipobyty.cz

Pojeďte s námi za prací, zážitky a cestováním do USA.

      Dárek pro
první registrované

SELFIE TYČ

GoGeN
MoNoPoD
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VYBER SI SVOU ŽIVOTNÍ CESTU
STUDUJ NA MUNI

MASARYKOVA UNIVERZITA
www.muni.cz


