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vítejte na 
univerzitě  

InspIrace mInulostí

Masarykova univerzita je jednou  

z nejvýznamnějších vzdělávacích  

a vědeckých institucí v české republice  

a uznávanou středoevropskou univerzitou  

s demokratickými tradicemi, prosazovanými 

již od jejího založení v roce 1919. nese 

jméno prvního prezidenta československa  

t. G. masaryka, který se o její vznik 

zasloužil.

cenná tradIce 

již téměř sto let je tradice masarykovy 

univerzity spjata s celou řadou významných 

osobností české vědy, jejichž zásluhou 

dosáhla brzy ve většině vědních oblastí 

vynikající úrovně. své tradici zůstala 

univerzita věrna dodnes. i v současnosti na 

jejích fakultách vzdělávají studenty  

a provádějí výzkum nejlepší odborníci. 

rozvíjejí tak odkaz svých předchůdců, kteří 

základy kvalitní výuky i vědy položili.
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realizace 
potenciálu

realizace 
potenciálu

Důmyslný organismus 

masarykova univerzita je se svými četnými pracovišti a fakultami druhým největším 

zaměstnavatelem v jihomoravském kraji. zaměstnává téměř 5 000 akademických  

a neakademických pracovníků, z nichž více než 200 pochází ze zahraničí. univerzita se snaží 

podporovat osobní profesní rozvoj svých zaměstnanců a postupně zvyšovat jejich profesionalitu 

např. v informačních technologiích.  

sepjetí s praxí

rostoucí úlohu ve vnějších vztazích univerzity má i spolupráce s komerční sférou a transfer vědění 

a výsledků výzkumu do praxe. za tímto účelem zřídila masarykova univerzita vlastní centrum pro 

transfer technologií (ctt), které je svou koncepcí a šíří v českém akademickém prostředí jedinečné. 

ctt spravuje duševní vlastnictví mu a spolupracuje s akademickými pracovníky a studenty při jeho 

identifikaci, ochraně a komerčním využití.
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pulzující 
univerzita

Výjimečné projekty

jednou z věcí, ve kterých masarykova univerzita vyniká, je působení studentů a šíře jejich rozvoje mimo běžné 

osnovy studia. samostatně formují vědeckou a společenskou debatu v rozličných spolcích a sdruženích, kterých 

je na univerzitě nespočet. jejich úspěšné studentské projekty jsou opravdovým důkazem živé univerzity. mnohdy 

získávají ohlas nejen v české republice, ale i v zahraničí.

Výjimeční liDé

spojnici mezi studenty a vedením univerzity tvoří studentské komory v akademických senátech, kterých je celkem 

deset – devět na fakultách a jedna celouniverzitní. studenti se tak skutečně podílejí na rozhodování o směřování 

masarykovy univerzity. jako zastřešující uskupení pro studentské spolky je zde od roku 2012 masarykova 

studentská unie (munie), do níž se může aktivně zapojit každý student.
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váš 
život 

naŠe Brno 

Brno je studentským městem v pravém slova smyslu. z osmdesáti tisíc vysokoškolských studentů jich víc než 

polovina patří k masarykově univerzitě a po zahájení akademického roku jsou prakticky všude. studenti si ve městě 

vždy najdou způsob, jak naplnit volný čas. Brno je největším centrem kulturního a společenského života na moravě, 

konají se zde festivaly, koncerty a sportovní události, stejně tak nabízí atraktivní programy řada divadel, kin, muzeí 

a galerií. 

péče o stuDenty

masarykova univerzita pečuje o studenty a soustavně rozvíjí zázemí, jež přispívá k atraktivitě studia. nezbytnou 

součástí je čtrnáct menz, výdejen a bufetů o kapacitě deset tisíc porcí denně a dvanáct ubytovacích objektů 

společně se sportovními zařízeními. Více než sto knihoven zabezpečuje knihovní služby mu. tento integrovaný 

celek tvoří sedm ústředních fakultních knihoven, knihovna univerzitního kampusu, oborové knihovny, a dále 

knihovny univerzitního centra telč a střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky.
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inspirující 
atMosféra 

 V srDci uniVerzity

univerzitní kampus Bohunice je ojedinělým 

projektem ve středoevropském vysokém 

školství. nadstandardní studijní a pracovní 

prostředí slouží celé univerzitě, své 

komplexní zázemí tady však současně 

nacházejí tři fakulty: přírodovědecká, 

lékařská a sportovních studií. areál je 

ozvláštněn pozoruhodnými uměleckými 

díly, jež jsou do něj citlivě začleněna. 

VybaVení buDoucnosti

prostory kampusu se neustále rozrůstají  

o nové pavilony a učebny, zatím posledními 

jsou středoevropský technologický institut 

(ceitec), centrum pro výzkum toxických 

látek v prostředí (cetocoen) a centrum 

experimentální, systematické  

a ekologické biologie (ceseB). moderní 

univerzitní areál však nezůstává izolován od 

života ve městě. V jeho blízkosti vzniká celá 

nová čtvrť s infrastrukturou a obchodním 

komplexem.
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MěníMe 
svět 

MěníMe 
svět 

VěDecká činnost

Většina fakult, ústavů a oborů masarykovy univerzity je zapojena do výzkumných projektů. univerzita se tak sobě 

vlastním způsobem otevírá veřejnosti, která může z jejích nově získaných poznatků čerpat inspiraci  

a uplatnit je ve své denní praxi. aktuální informace o probíhajícím výzkumu prezentuje masarykova univerzita na 

novém interaktivním webovém portálu www.věda.muni.cz, kde nalezne veřejnost výsledky práce vědců podané 

srozumitelnou formou.

Výzkum s globálním DopaDem

Vědci masarykovy univerzity získávají světové uznání jak v oblasti přírodních věd, medicíny  

a informatiky, tak ve vědách humanitních a sociálních, právu či ekonomii. své zkušenosti předávají studentům 

doktorských i magisterských studijních programů, a dosahují tak úzkého propojení výzkumu a výuky. univerzita 

podala několik patentových přihlášek na nové vynálezy, a to zejména v informačních a komunikačních 

technologiích, v biotechnologiích, a plazmových technologiích. 
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tradiční 
prostory
tradiční 

prostory

mendelovo muzeum

masarykova univerzita dlouhodobě popularizuje celosvětový přínos jedné z nejvýznamnějších osobností dějin města 

Brna, zakladatele genetiky Gregora johanna mendela. převzala pod svoji správu mendelovo muzeum na starém 

Brně, kde nejrůznějšími prostředky rozvíjí odkaz tohoto výjimečného vědce.

uniVerzitní centrum telč

své aktivity univerzita rozšířila také do kraje Vysočina, kde v atraktivních místech historického města telče sídlí 

vzdělávací centrum univerzity. středisko se nachází v budově bývalé jezuitské koleje. Věnuje svou pozornost 

vzdělanosti a vzdělávání, zejména pro studenty, zaměstnance mu a externí posluchače z kraje a přilehlých 

regionů. V budoucnu se předpokládá rozvoj spolupráce s partnery projektu a vznik vzdělávací základny s názvem 

středoevropské centrum kulturního dědictví.
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za hraniceMi 
Možností

antarktiDa

masarykova univerzita má vlastní polární 

stanici na antarktidě. Byla vybudovaná  

v letech 2005 až 2006 a je pojmenovaná 

po Gregoru johannu mendelovi, jenž 

byl kromě genetiky také průkopníkem 

meteorologie. stanice se nachází na ostrově 

jamese rosse ležícím poblíž východní 

strany severního výběžku antarktického 

poloostrova.

mezi klíčové oblasti výzkumu realizovaného 

v mezinárodní spolupráci patří studium 

prostorové a časové proměnlivosti klimatu  

a hodnocení jejích dopadů na polární 

ekosystémy. Vědci zde například sledují 

také rychlost ústupu ledovců a modelování 

extrémních dávek uV záření v závislosti 

na poškození ozonové vrstvy a stavu 

atmosféry. z pohledu biologických věd jsou 

na stanici zkoumány dopady klimatických 

změn na strukturu a funkci antarktických 

ekosystémů. 
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Bohaté 
příležitosti

Bohaté 
příležitosti

Vnitřní rozmanitost 

masarykova univerzita nabízí vysokoškolské vzdělání v opravdu širokém spektru tradičních  

i moderních univerzitních disciplín a je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích institucí v evropě. Více než 200 

kateder, ústavů a klinik nabízí celkem 1 400 studijních oborů a jejich kombinací. Vzdělává se zde více než 44 000 

studentů v řádném studiu, z nichž téměř 6 700 jsou studenti zahraniční. 

studIum Bez omezení

charakteristickým rysem výuky na masarykově univerzitě je unikátní přístup ke studentům se smyslovým nebo 

tělesným postižením. teiresiás, středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zajišťuje, aby studijní obory 

akreditované na univerzitě byly přístupné těmto studentům, a vytváří podmínky, díky nimž mohou dosáhnout 

stejné úrovně vzdělání jako všichni ostatní.   
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devět 
životů

skutečný Výběr

Vzdělávání na masarykově univerzitě 

probíhá na devíti fakultách, které svou 

rozmanitostí pokrývají oblasti napříč 

humanitními a přírodovědnými obory. 

jejich budovy se nacházejí po celém městě 

Brně včetně starého centra nebo kampusu 

v městské části Bohunice. studenti tak mají 

možnost absolvovat výuku v moderních, ale 

i v historických prostorách.  

• právnická fakulta

• lékařská fakulta

• přírodovědecká fakulta

• filozofická fakulta

• pedagogická fakulta

• ekonomicko-správní fakulta

• fakulta informatiky

• fakulta sociálních studií

• fakulta sportovních studií
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Druhá 
etapa
Druhá 
etapa

neustále V kontaktu

spřízněná volba vzdělání na masarykově univerzitě dnes často spojuje kolegy – bývalé spolužáky na profesionální 

dráze, ale i během neformálních setkání. díky absolventské síti masarykovy univerzity mohou být všichni bývalí 

studenti neustále informováni o univerzitních novinkách, zůstat v kontaktu se spolužáky a vytvořit si profesionální 

vizitku na webu mu. od roku 2006 také na univerzitě funguje spolek absolventů a přátel mu, který sdružuje 

absolventy, studenty, zaměstnance a přátele masarykovy univerzity, kteří chtějí rozvíjet svou alma mater, město 

Brno i naši společnost. 

zapojení se Do společnosti

o absolventy masarykovy univerzity je na trhu práce jako o kvalifikované odborníky dlouhodobě velký zájem. 

podle průzkumů získává polovina studentů mu práci již před ukončením studia, a to obvykle přímo od svého 

budoucího stálého zaměstnavatele. drtivá většina absolventů pak nachází zaměstnání v oboru, který vystudovala,  

a dokazuje tak kvalitu svou i svého vzdělání.
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Jedinečný 
vztah

Jedinečný 
vztah

partner pro žiVot

masarykova univerzita se otevírá svému okolí na mnoha úrovních. spolupracuje s institucemi samosprávy,  

s kulturními institucemi a s dalšími vysokými školami. projekt partnerství ve vzdělávání posiluje kontakt univerzity  

se středními školami z české i slovenské republiky. spojení s univerzitou udržují i její absolventi, dnes významné 

osobnosti společenského života či výzkumníci. každý rok jsou nominováni absolventi, kteří dosáhli mimořádných 

životních a pracovních úspěchů. ti se pak setkávají u číše vína s vedením univerzity a fakult.

uniVerzita třetího Věku

zajímavé možnosti mají na mu i lidé v seniorském věku. na univerzitě třetího věku mohou nejen prohlubovat své 

znalosti a dovednosti, ale také se doví o nových poznatcích, oborech a technologiích, které jsou jinak seniorům 

nepřístupné. kurzy ročně navštíví více než 3 000 posluchačů, pro které je pořádána řada aktivit včetně sportovních 

akcí a exkurzí do všech koutů čr i do zahraničí.
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MoDerní 
výuka

MoDerní 
výuka

informační systém

Využití moderních informačních technologií 

při výuce a organizaci studia je na 

masarykově univerzitě samozřejmostí. 

sofistikovaný informační systém, který 

získal mnoho mezinárodních ocenění, 

usnadňuje vyučujícím i studentům 

každodenní administrativu spojenou se 

vzděláváním. obsahuje několik stovek 

aplikací a každý den s ním pracuje  

až 35 000 uživatelů, kteří denně navštíví 

více než 3 500 000 stránek.

naDčasoVé VzDěláVání

masarykova univerzita rozvíjí již celá léta 

celoživotní vzdělávání (cžV) pro všechny 

profesní a věkové skupiny obyvatelstva. 

Velmi široká a pestrá nabídka profesních 

a zájmových programů cžV prohlubuje 

znalosti a dovednosti posluchačů  

a umožňuje jejich další odborný rozvoj. 

každoročně všechna pracoviště mu realizují 

několik stovek těchto programů pro více 

než dvě desítky tisíc účastníků
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MezinároDní 
prostředí
MezinároDní 
prostředí

globální instituce

mezinárodní mobilitu univerzita vnímá jako důležitý nástroj posilující kvalitu studia. Hlavním pilířem zahraniční 

spolupráce jsou aktivity realizované díky evropským vzdělávacím programům, podporujícím především mobilitu 

studentů, učitelů a administrativních pracovníků. Využívány jsou programy llp/erasmus, ceepus, aktion,  

finanční mechanismy eHp/norska nebo mezinárodní univerzitní sítě, např. utrecht network, compostela Group of 

universities a isep. 

Široké horizonty

masarykova univerzita si velmi cení mezinárodní spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami a vědeckými 

institucemi. podporuje stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, vědeckých pracovníků, pedagogů  

a studentů se světem a zajišťuje rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání a svobodnému bádání. 
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celek tvoří sedm ústředních fakultních knihoven, knihovna univerzitního kampusu, oborové knihovny a dále 

knihovny univerzitního centra telč a střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky.
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inspirující 
atMosféra 

 V srDci uniVerzity

univerzitní kampus Bohunice je ojedinělým 

projektem ve středoevropském vysokém 

školství. nadstandardní studijní a pracovní 

prostředí slouží celé univerzitě, své 

komplexní zázemí tady však současně 

nacházejí tři fakulty: přírodovědecká, 

lékařská a sportovních studií. areál je 

ozvláštněn pozoruhodnými uměleckými 

díly, jež jsou do něj citlivě začleněna. 

VybaVení buDoucnosti

prostory kampusu se neustále rozrůstají  

o nové pavilony a učebny, zatím posledními 

jsou středoevropský technologický institut 

(ceitec), centrum pro výzkum toxických 

látek v prostředí (cetocoen) a centrum 

experimentální, systematické  

a ekologické biologie (ceseB). moderní 

univerzitní areál však nezůstává izolován od 

života ve městě. V jeho blízkosti vzniká celá 

nová čtvrť s infrastrukturou a obchodním 

komplexem.
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MěníMe 
svět 

MěníMe 
svět 

VěDecká činnost

Většina fakult, ústavů a oborů masarykovy univerzity je zapojena do výzkumných projektů. univerzita se tak sobě 

vlastním způsobem otevírá veřejnosti, která může z jejích nově získaných poznatků čerpat inspiraci  

a uplatnit je ve své denní praxi. aktuální informace o probíhajícím výzkumu prezentuje masarykova univerzita na 

novém interaktivním webovém portálu www.věda.muni.cz, kde nalezne veřejnost výsledky práce vědců podané 

srozumitelnou formou.

Výzkum s globálním DopaDem

Vědci masarykovy univerzity získávají světové uznání jak v oblasti přírodních věd, medicíny  

a informatiky, tak ve vědách humanitních a sociálních, právu či ekonomii. své zkušenosti předávají studentům 

doktorských i magisterských studijních programů, a dosahují tak úzkého propojení výzkumu a výuky. univerzita 

podala několik patentových přihlášek na nové vynálezy, a to zejména v informačních a komunikačních 

technologiích, v biotechnologiích a plazmových technologiích. 
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tradiční 
prostory
tradiční 

prostory

mendelovo muzeum

masarykova univerzita dlouhodobě popularizuje celosvětový přínos jedné z nejvýznamnějších osobností dějin města 

Brna, zakladatele genetiky, Gregora johanna mendela. převzala pod svoji správu mendelovo muzeum na starém 

Brně, kde nejrůznějšími prostředky rozvíjí odkaz tohoto výjimečného vědce.

uniVerzitní centrum telč

své aktivity univerzita rozšířila také do kraje Vysočina, kde v atraktivních místech historického města telče sídlí 

vzdělávací centrum univerzity. středisko se nachází v budově bývalé jezuitské koleje. Věnuje svou pozornost 

vzdělanosti a vzdělávání, zejména pro studenty, zaměstnance masarykovy univerzity a externí posluchače z kraje  

a přilehlých regionů. V budoucnu se předpokládá rozvoj spolupráce s partnery projektu a vznik vzdělávací základny 

s názvem středoevropské centrum kulturního dědictví.
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za hraniceMi 
Možností

antarktiDa

masarykova univerzita má vlastní polární 

stanici na antarktidě. Byla vybudována  

v letech 2005 až 2006 a nese jméno 

Gregora johanna mendela, jenž byl kromě 

genetiky také průkopníkem meteorologie. 

stanice se nachází na ostrově jamese rosse 

ležícím poblíž východní strany severního 

výběžku antarktického poloostrova.

mezi klíčové oblasti výzkumu realizovaného 

v mezinárodní spolupráci patří studium 

prostorové a časové proměnlivosti klimatu  

a hodnocení jejích dopadů na polární 

ekosystémy. Vědci zde například sledují 

rychlost ústupu ledovců a modelování 

extrémních dávek uV záření v závislosti 

na poškození ozónové vrstvy a stavu 

atmosféry. z pohledu biologických věd jsou 

na stanici zkoumány dopady klimatických 

změn na strukturu a funkci antarktických 

ekosystémů. 
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bohaté 
příležitosti

bohaté 
příležitosti

Vnitřní rozmanitost 

masarykova univerzita nabízí vysokoškolské vzdělání v opravdu širokém spektru tradičních  

i moderních univerzitních disciplín a je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích institucí v evropě. Více než 200 

kateder, ústavů a klinik nabízí celkem 1 400 studijních oborů a jejich kombinací. Vzdělává se zde více než 44 000 

studentů v řádném studiu, z nichž téměř 6 700 jsou studenti zahraniční. 

studIum Bez omezení

charakteristickým rysem výuky na masarykově univerzitě je unikátní přístup ke studentům se smyslovým nebo 

tělesným postižením. teiresiás, středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, zajišťuje, aby studijní obory 

akreditované na univerzitě byly přístupné těmto studentům, a vytváří podmínky, díky nimž mohou dosáhnout 

stejné úrovně vzdělání jako všichni ostatní.   
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devět 
životů

skutečný Výběr

Vzdělávání na masarykově univerzitě 

probíhá na devíti fakultách, které svou 

rozmanitostí pokrývají oblasti napříč 

humanitními a přírodovědnými obory. 

jejich budovy se nacházejí po celém městě 

Brně včetně starého centra nebo kampusu 

v městské části Bohunice. studenti tak mají 

možnost absolvovat výuku v moderních, ale 

i v historických prostorách.  

• právnická fakulta

• lékařská fakulta

• přírodovědecká fakulta

• filozofická fakulta

• pedagogická fakulta

• ekonomicko-správní fakulta

• fakulta informatiky

• fakulta sociálních studií

• fakulta sportovních studií
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druhá 
etapa
druhá 
etapa

neustále V kontaktu

spřízněná volba vzdělání na masarykově univerzitě dnes často spojuje kolegy – bývalé spolužáky na profesní dráze, 

ale i během neformálních setkání. díky absolventské síti masarykovy univerzity mohou být všichni bývalí studenti 

neustále informováni o univerzitních novinkách, zůstat v kontaktu se spolužáky a vytvořit si profesní vizitku na 

webových stránkách masarykovy univerzity. od roku 2006 také na univerzitě funguje spolek absolventů a přátel 

mu, který sdružuje absolventy, studenty, zaměstnance a přátele masarykovy univerzity, kteří chtějí rozvíjet svou 

alma mater, město Brno i naši společnost. 

zapojení se Do společnosti

o absolventy masarykovy univerzity je na trhu práce jako o kvalifikované odborníky dlouhodobě velký zájem. 

podle průzkumů získává polovina studentů mu práci již před ukončením studia, a to obvykle přímo od svého 

budoucího stálého zaměstnavatele. drtivá většina absolventů pak nachází zaměstnání v oboru, který vystudovala,  

a dokazuje tak kvalitu svou i svého vzdělání.
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Jedinečný 
vztah

Jedinečný 
vztah

partner pro žiVot

masarykova univerzita se otevírá svému okolí na mnoha úrovních. spolupracuje s institucemi samosprávy,  

s kulturními institucemi a s dalšími vysokými školami. projekt partnerství ve vzdělávání posiluje kontakt univerzity  

se středními školami z české i slovenské republiky. spojení s univerzitou udržují i její absolventi, dnes významné 

osobnosti společenského života či výzkumníci. každý rok jsou nominováni absolventi, kteří dosáhli mimořádných 

životních a pracovních úspěchů. ti se pak setkávají u číše vína s vedením univerzity a fakult.

uniVerzita třetího Věku

zajímavé možnosti mají na masarykově univerzitě i lidé v seniorském věku. na univerzitě třetího věku mohou nejen 

prohlubovat své znalosti a dovednosti, ale také se dozví o nových poznatcích, oborech a technologiích, které jsou 

jinak pro seniory nedostupné. kurzy ročně navštíví více než 3 000 posluchačů, pro které je pořádána řada aktivit 

včetně sportovních akcí a exkurzí do všech koutů čr i do zahraničí.
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Moderní 
výuka

Moderní 
výuka

informační systém

Využití moderních informačních technologií 

při výuce a organizaci studia je na 

masarykově univerzitě samozřejmostí. 

sofistikovaný informační systém, který 

získal mnoho mezinárodních ocenění, 

usnadňuje vyučujícím i studentům 

každodenní administrativu spojenou se 

vzděláváním. obsahuje několik stovek 

aplikací a každý den s ním pracuje  

až 35 000 uživatelů, kteří denně navštíví 

více než 3 500 000 stránek.

naDčasoVé VzDěláVání

masarykova univerzita rozvíjí již celá léta 

celoživotní vzdělávání (cžV) pro všechny 

profesní a věkové skupiny obyvatelstva. 

Velmi široká a pestrá nabídka profesních 

a zájmových programů cžV prohlubuje 

znalosti a dovednosti posluchačů  

a umožňuje jejich další odborný 

rozvoj. každoročně všechna pracoviště 

masarykovy univerzity realizují několik 

stovek těchto programů pro více než dvě 

desítky tisíc účastníků.
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Mezinárodní 
prostředí
Mezinárodní 
prostředí

globální instituce

mezinárodní mobilitu univerzita vnímá jako důležitý nástroj posilující kvalitu studia. Hlavním pilířem zahraniční 

spolupráce jsou aktivity realizované díky evropským vzdělávacím programům podporujícím především mobilitu 

studentů, učitelů a administrativních pracovníků. Využívány jsou programy llp/erasmus, ceepus, aktion,  

finanční mechanismy eHp/norska nebo mezinárodní univerzitní sítě, např. utrecht network, compostela Group of 

universities a isep. 

Široké horizonty

masarykova univerzita si velmi cení mezinárodní spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami a vědeckými 

institucemi. podporuje stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, vědeckých pracovníků, pedagogů  

a studentů se světem a zajišťuje rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání a svobodnému bádání. 

31



Masarykova 
univerzita

MOJE UNIVERZITA

Vydala masarykova univerzita v roce 2013

redakce: simona pecková

editor: pavla Hudcová

foto: aleš ležatka, kamil láska, lubomír čech, zdeněk náplava, david povolný, 
martin kopáček, filip laureys, ondřej surý, Veronika tomanová

design a sazba: X production

náklad: 1 000 ks




