Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních
programů – s nástupem PODZIM 2021
-

-

I pro tento běh přijímacího řízení jsme bohužel museli přistoupit ke změně přijímacího řízení,
a to k distanční formě, přijímací řízení tedy proběhne pouze na základě Vámi doložených
materiálů
Požadované materiály je třeba zaslat nejpozději do 31.05.2021 na emailovou adresu
prijim@fss.muni.cz

Bezpečnostní a strategická studia
-

Motivační dopis
Výpis dosavadních studijních výsledků s vyznačeným studijním průměrem
Bakalářská práce (včetně posudků – pokud máte k dispozici)

-

Jak budeme hodnotit?
o Za motivační dopis lze získat max. 35 bodů
▪ Jaká je představa uchazeče o jeho budoucím působení na katedře, příp.
kariérním výhledu – max. 20 bodů
▪ Jaké jsou uchazečovy aktivity (stáže, studijní pobyty, letní školy) nad rámec
standardní studijní zátěže – max. 15 bodů
o Za výpis známek je možné získat max. 30 bodů
▪ Studijní průměry uchazečů budou seřazeny od nejlepších po nejhorší,
následně dojde k jejich rozdělení do kvintilů. V závislosti na kvintilu, ve
kterém se uchazeč bude pohybovat, obdrží body. Uchazeči, jejichž studijní
průměr přesáhl 3,0 neobdrží žádné body.
▪ 1. kvintil = 30 b.; 2. kvintil = 24 b.; 3. kvintil = 18 b.; 4. kvintil = 12 b.;
5. kvintil = 6 b.; průměr nad 3,0 = 0 b
o Za bakalářskou práci je možné získat max. 35 bodů
▪ V případě posudků budeme hodnotit:
• A = 35 b.; B = 28 b.; C = 21 b.; D = 14 b.; E = 7 b
▪ V případě, že posudek ještě nemáte
• atraktivita tématu (až 15 b.) a kvalita výzkumného designu (až 20 b.)
Celkem je tedy v rámci přijímacího řízení možné získat až 100 bodů, nutná hranice k přijetí je
60 bodů, pro případné přijetí či nepřijetí je samozřejmě důležité i naplnění kapacity

-

Environmentální studia
-

Motivační dopis
Bakalářská práce (včetně posudků školitele a oponenta – pokud máte k dispozici)

-

Jak budeme hodnotit?
o Za motivační dopis lze získat max. 40 bodů
▪ Motivace a obsahová část: max. 30 bodů, Formální a jazyková úroveň: max.
10 bodů
o Za bakalářskou práci lze získat max. 60 bodů
▪ Formulace cílů práce a jejich naplnění, metodika zpracování – max. 20bodů;
Celkový postup řešení, práce s teoriemi, informacemi, literaturou: max. 20
bodů; Formální kvality, jazyková úroveň, členění, kvalita citací: max. 20 bodů

o

-

Celkem je tedy v rámci přijímacího řízení možné získat až 100 bodů, nutná hranice k
přijetí je 60 bodů
Bez přijímací zkoušky může být přijat uchazeč, který absolvoval bakalářský
program Environmentální studia a u státní závěrečné zkoušky dosáhl průměru do
1,5 včetně (podle zásad ECTS do hodnocení B včetně). U dvouoborového/sdruženého studia
se
do celkového průměru započítává i hodnocení ze státní závěrečné zkoušky na
druhém oboru/vedlejšího studijního plánu (!)

Evropská studia
-

1. kolo přijímacího řízení
o Motivační dopis
o Životopis

-

Jak budeme hodnotit?
o Za motivační dopis lze získat max. 60 bodů
▪ Komise bude hodnotit kvalitu a přesvědčivost dopisu – míra zohlednění
témat, seznámení s programem, představa o uplatnění – a kvalitu životopisu.
Zohledňujeme jak obsah, tak formu zaslaných materiálů.
o Za životopis je možné získat max. 40 bodů
V případě, že získáte v prvním kole více jak 60 bodů, může komise odpustit 2. kolo
přijímacího řízení. V případě, že získáte méně než 60 bodů, přijímací komise rozhodne, zda
nebudete přijati pro neprospěch u přijímací zkoušky nebo zda je ještě třeba absolvovat 2.
kolo ve formě online pohovoru, zaměřeného na Vámi zaslané materiály, který se koná v
červnu 2021.

-

Mediální studia a žurnalistika
-

Motivační dopis
Příloha č. 1: Návrh projektu diplomové práce
Příloha č. 2: Stručný profesní životopis

-

Jak budeme hodnotit?
o Za motivační dopis lze získat max. 40 bodů
▪ Hodnocena je gramatická a stylistická kvalita dopisu (0-20 bodů) a jeho
argumentační relevance (0-20 bodů)
o Za návrh diplomového projektu lze získat max. 40 bodů
▪ Hodnocena je jasnost formulace cíle a jeho vztah k oboru a zvolené
specializaci (0-10 bodů), kvalita ukotvení práce v existujícím teoretickém,
výzkumném a věcném kontextu (0-10 bodů), volba metody a její přiměřenost
cíli práce (0-10 bodů) a stylistická kvalita projektu (0-10 bodů)
o Za stručný profesní životopis lze získat max. 20 bodů
▪ Hodnocena je předchozí zkušenost v oblasti mediální praxe (0-10 bodů) a
v oblasti výzkumu a analytiky (0-10 bodů). Do tohoto se započítávají i
zkušenosti získané během předchozího studia.
Získat tedy můžete 0-100 bodů, přičemž pro úspěšně přijetí musíte získat přinejmenším 60
bodů.

-

Mezinárodní vztahy
-

1. kolo přijímacího řízení
o Motivační dopis
o Životopis
o Výpis známek
o Bakalářská práce

-

Jak budeme hodnotit?
o Za výpis známek lze získat max. 40 bodů
o Za bakalářskou práci je možné získat max. 40 bodů
o Za motivační dopis je možné získat max. 10 bodů
o Za životopis je možné získat max. 10 bodů
V případě, že získáte v prvním kole více jak 60 bodů, může komise odpustit 2. kolo
přijímacího řízení. V případě, že získáte méně než 60 bodů, přijímací komise rozhodne, zda
nebudete přijati pro neprospěch u přijímací zkoušky nebo zda je ještě třeba absolvovat 2.
kolo ve formě online pohovoru, zaměřeného na Vámi zaslané materiály, který se koná v
červnu 2021.

-

Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
-

1. kolo přijímacího řízení
o Motivační dopis
o Životopis
o Výpis známek
o Bakalářská práce

-

Jak budeme hodnotit?
o Za výpis známek lze získat max. 30 bodů
o Za bakalářskou práci je možné získat max. 30 bodů
o Za motivační dopis je možné získat max. 20 bodů
o Za životopis je možné získat max. 20 bodů
V případě, že získáte v prvním kole více jak 60 bodů, může komise odpustit 2. kolo
přijímacího řízení. V případě, že získáte méně než 60 bodů, přijímací komise rozhodne, zda
nebudete přijati pro neprospěch u přijímací zkoušky nebo zda je ještě třeba absolvovat 2.
kolo ve formě online pohovoru, zaměřeného na Vámi zaslané materiály, který se koná v
červnu 2021.

-

Politologie
-

Motivační dopis
Výpis dosavadních studijních výsledků s vyznačeným studijním průměrem
Bakalářská práce (včetně posudků – pokud máte k dispozici)

-

Jak budeme hodnotit?
o Za motivační dopis lze získat max. 35 bodů
▪ Jaká je představa uchazeče o jeho budoucím působení na katedře, příp.
kariérním výhledu – max. 20 bodů

▪

-

Jaké jsou uchazečovy aktivity (stáže, studijní pobyty, letní školy) nad rámec
standardní studijní zátěže – max. 15 bodů
o Za výpis známek je možné získat max. 30 bodů
▪ Studijní průměry uchazečů budou seřazeny od nejlepších po nejhorší,
následně dojde k jejich rozdělení do kvintilů. V závislosti na kvintilu, ve
kterém se uchazeč bude pohybovat, obdrží body. Uchazeči, jejichž studijní
průměr přesáhl 3,0 neobdrží žádné body.
▪ 1. kvintil = 30 b.; 2. kvintil = 24 b.; 3. kvintil = 18 b.; 4. kvintil = 12 b.;
5. kvintil = 6 b.; průměr nad 3,0 = 0 b
o Za bakalářskou práci je možné získat max. 35 bodů
▪ V případě posudků budeme hodnotit:
• A = 35 b.; B = 28 b.; C = 21 b.; D = 14 b.; E = 7 b
▪ V případě, že posudek ještě nemáte
• atraktivita tématu (až 15 b.) a kvalita výzkumného designu (až 20 b.)
Celkem je tedy v rámci přijímacího řízení možné získat až 100 bodů, nutná hranice k přijetí je
60 bodů, pro případné přijetí či nepřijetí je samozřejmě důležité i naplnění kapacity

Psychologie
-

Bakalářská práce ve formátu PDF přesně ve formě, jak byla obhájena nebo odevzdána

-

Jak budeme hodnotit?
o Maximálně lze získat 60 bodů
o Vaši bakalářskou práci budeme posuzovat nezávisle na jejím minulém, současném
nebo i budoucím hodnocení u obhajoby. Hodnocení se zaměří na v současnosti
obecně akceptované obsahové požadavky výzkumných zpráv v psychologii. Nebudou
hodnoceny formality související s pracovištěm, na kterém práce vznikla (např. délka
nebo požadovaná šablona bakalářské práce). Hodnotící kritéria jsou neutrální vůči
zvolenému designu nebo epistemologickému přesvědčení autora. Ani to, zda byly
autorovy výzkumné předpoklady daty podpořeny či nikoli, nehraje roli. Hodnocené
oblasti jsou schopnost práce s literaturou, schopnost vytvořit konceptuální rámec pro
řešení zvolené výzkumné otázky a zařadit do něj publikované poznatky, schopnost
formulovat výzkumné otázky (případně hypotézy), navrhnout a realizovat výzkumný
design umožňující získat odpovědi na zformulované otázky, analyzovat data a
formulovat zjištění. Konečně pak budeme posuzovat schopnost diskutovat zjištění v
kontextu současného poznání a reflektovat limity těchto zjištění.

Sociální práce
-

Motivační dopis
Bakalářská práce

-

Jak budeme hodnotit?
o Schopnost interpretovat téma předložené práce jazykem teorie SPR – max. 20 bodů
o Schopnost aplikovat relevantní metodický postup při řešení tématu práce – max. 20
bodů
o Zkušenost s praxí v oboru SPR – max. 20 bodů
o Relevance uvedených motivů ke studiu z hlediska oboru SPR – max. 20 bodů
o Relevance obsahu předchozího studia z hlediska magisterského navazujícího studia
SPR – max. 20 bodů

-

Celkem je tedy v rámci přijímacího řízení možné získat až 100 bodů, nutná hranice k přijetí je
60 bodů

Sociologie
-

Motivační dopis
Životopis

-

Jak budeme hodnotit a na co se v motivačním dopise zaměřit?
o O čem byla vaše bakalářská práce? Zde je možno získat max. 40 bodů
▪ originalita tématu max. 10 bodů
▪ výzkumná otázka nebo cíl max. 10 bodů
▪ vztažení k existující literatuře a výzkumům max. 10 bodů
▪ metodologie max. 10 bodů
o Povědomí o oboru sociologie? Zde je možno získat max. 60 bodů
▪ Co vás v rámci oboru sociologie zajímá, a co vás naopak tolik neinspiruje? –
max. 20 bodů
▪ Jakou máte představu o vašem dalším sociologickém směřování? – max. 20
bodů
▪ Praxe nebo historie zaměstnání a případný vztah k sociologii. – max. 20 bodů
Celkem je tedy v rámci přijímacího řízení možné získat až 100 bodů, nutná hranice k přijetí je
60 bodů

-

Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
-

Motivační dopis
Bakalářská práce

-

Jak budeme hodnotit?
o Relevance tématu předložené práce z hlediska oboru VSPLZ – max. 16 bodů
o Relevantní metodický postup při řešení tématu práce z hlediska oboru VSPLZ – max.
12 bodů
o Kvalita zpracování tématu z hlediska oboru VSPLZ (teoretická východiska, zjištění,
implikace pro praxi) – max. 12 bodů
o Relevance obsahu předchozího studia (a případně praxe) z hlediska navazujícího
studia VSPLZ – max. 40 bodů
o Relevance uvedených motivů ke studiu z hlediska oboru VSPLZ – max. 20 bodů
Celkem je tedy v rámci přijímacího řízení možné získat až 100 bodů, nutná hranice k přijetí je
60 bodů

-

