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Daniel Jirků, 
předseda Studentské komory  
Akademického senátu MUNI

Milá kolegyně, milý kolego,

v rukou právě držíš magazín Masarykovy 
univerzity, který tě má navnadit na to 
u nás studovat. A na mně je nyní stručně 
představit, proč je to dobrá volba. O MUNI 
ale už jistě něco víš a dost možná také 
i víš, co chceš studovat – k tomu většinu 
těch nejdůležitějších informací získáš 
od jednotlivých fakult a oborů. A já bych 
nerad opakoval něco, co určitě uslyšíš jinde. 
Proto se ti naopak pokusím poradit, na co 
při studiu u nás myslet, nehledě na jaké 
fakultě studuješ nebo o co se zajímáš. 

Než se plně rozhodneš u nás studovat (a já 
doufám, že už jasno máš), podělím se s tebou 
o tři tipy, nebo spíš o tři pravidla, na které 
při svém studiu nezapomínej. Ulehčí ti 
totiž nejen pobyt na MUNI, ale pomůžou ti 
i v další profesní kariéře.

Buď aktivní, zajímej se o své okolí. Ne 
nadarmo se říká, že studentská léta jsou 
ta nejkrásnější. A to je především dáno 
prostředím, ve kterém tato léta prožiješ. 
Na MUNI máš několik možností, jak je 
prožít naplno. Máme několik desítek 
spolků, odborných nebo tematických, 
které jsou skvělým místem k seznamování, 
ale i na to naučit se něco navíc. A výběr 
je pestrý: můžeš hrát divadlo, soutěžně 
debatovat, natáčet a nahrávat pořady 
do studentské televize nebo rádia. Pokud 
nenajdeš spolek, který by tě zajímal, 
nevadí – založit si jednoduše můžeš 
spolek vlastní. Zajímá-li tě dobrovolnictví 
a pomoc potřebným, můžeš se angažovat 
v univerzitním dobrovolnickém centru 
MUNI POMÁHÁ. 

Pokud tě zajímá, jak funguje univerzita 
jako samospráva, jako student máš 
možnost ucházet se o volené místo 
akademického senátora, který propojuje 
studentstvo s vedením univerzity i fakulty. 
Máš tak jedinečnou možnost podílet se 
na vytváření nejen podoby studia svého 
i ostatních, ale i dalších prvků naší instituce 
a zprostředkovávat velmi důležitou 
studentskou zpětnou vazbu, na kterou 
si MUNI stále potrpí.

Naše univerzita má přes třicet dva tisíc 
studentů – to je dost lidí na to, aby se někde 
mezi nimi našli fajn spolužáci, kamarádi, 
ale třeba i přátelé na celý život. Ležet 
ponořen v knížkách je sice potřeba, občas 
je ale rozumné je vyměnit za příjemnou 

společnost, u které také něco získáš. Velké 
myšlenky se nevytváří jen v knihách, 
ale často vzejdou z pouhé kamarádské 
diskuze. Proto nikdy nezanevři na aktivní 
život.

Neboj se dělat chyby. Studium na vysoké 
škole není procházka růžovým sadem 
a často může být velmi obtížné. Je to 
holt dřina, ale s tím se u instituce jako 
je naše univerzita, která má na studium 
vysoké nároky, očekává. Abych tě ale 
tolik nepolekal, naše univerzita si potrpí 
na kvalitní dialog mezi studentem 
a kantorem. Je to taky ideál T. G. Masaryka, 
jehož jméno naše univerzita nese. A on 
sám psal: „Kritika není negace.“ Proto 
když zrovna neodevzdáš dobrou práci 
nebo se ti nepovede test, nezoufej a své 
chyby konzultuj. Nikdo se tě nesnaží 
potopit, ale naopak ti ukázat, kde máš 
mezery a co je potřeba zlepšit. Kritikou 
se totiž nejlépe naučíš nejen své chyby 
efektivně napravovat, ale s pomocí píle jim 
i předcházet.

V případě potíží se na někoho obrať. 
Pokud tě něco trápí, něco se ti při studiu 
nedaří a ztrácíš chuť pokračovat, MUNI 
ti je schopna a připravena pomoci tyto 
trable překonat. Máme například kariérní 
centrum nebo poradenské centrum, které 
zastřešuje psychologickou poradnu. Pomoci 
ti ale může i ústav, katedra a fakulta, 
na které budeš studovat. Všichni se občas 
něčím trápíme a nejlepší cestou, jak se 
z nesnází dostat, je si nechat pomoci.

Upřímně věřím, že studium na MUNI 
shledáš přínosným a že se ze svého 
výběru budeš těšit nejen při studiích, 
ale i v profesním životě. O tom tě ostatně 
přesvědčí přes 32 tisíc aktuálních studentů 
a několikanásobně víc absolventů. Ale taky 
já, který na svou alma mater nedám nikdy 
dopustit.

T. G. Masaryk taky říkával: „Šťastný je 
ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný 
je ten, kdo dovede poctivým úsilím zčásti 
uskutečnit své ideály.“ A já silně věřím, 
že Masarykova univerzita ti pomůže toho 
dosáhnout. Naše univerzita je totiž skvělým 
startem do života pro kohokoliv, kdo chce 
něco umět a za sebou něco zanechat.

Těším se na naše společná setkání na MUNI. 



6 tipů, jak si 
vybrat obor
Stojíš před otázkou, na jaký studijní program 
se přihlásit? Je dobré nebrat výběr na lehkou 
váhu a věnovat mu pozornost, na druhou stranu 
spoustu věcí si rozmyslíš až na vysoké a nic 
není definitivní.

1.   Seznam se, tvoje já

Vezmi si tužku a papír a zkus si 
odpovědět na následující otázky: 
Které předměty ve škole ti jdou 
a zároveň tě baví? Co opravdu není 
tvoje parketa? Vyhovuje ti učit se 
nazpaměť, nebo hledat nové postupy 
řešení? Tíhneš spíš k humanitním, 
přírodovědným, nebo k technickým 
oborům? Jak trávíš svůj volný čas? 
Při čem ztrácíš pojem o čase?

2.  Co budoucnost?

Nikdo neví, jak bude vypadat trh 
práce, až dostuduješ, ale určitě je 
dobré přemýšlet nad tím, co ti má 
škola dát. Co od studia opravdu 
očekáváš? Je to osamostatnění 
a studentský život? Příprava 
na budoucí povolání? Získávání 
zkušeností? Seberealizace? Bude tě 
bavit práce, ke které obor primárně 
směřuje? Kde se vidíš za deset let? 
Chceš mít rodinu? Chceš podnikat? 
Usadíš se, nebo budeš cestovat?

3.  Ptej se kolem sebe

Zjisti si názory těch, kteří znají tvoje 
kvality i nedostatky. V první řadě se 
určitě ptej rodičů. I když na jejich 
názory nakonec třeba nedáš, 
aspoň si je vyslechni. Obejdi taky 
dobré kamarády a neboj se ptát ani 
svých učitelů nebo pedagogického 
poradce na škole.

4.  Projdi si obory

Pročti nabídku studijních programů 
na www.muni.cz a zaměř se na 
všechny, které by ti mohly být blízké. 
Později vyřaď ty, které neodpovídají 
tvým prioritám. Zajímej se hlavně 
o zaměření oboru a jeho cíle, přečti 
si znalosti, dovednosti a kompetence 
úspěšných absolventů. Určitě se 
podívej i na plánovaný průběh studia 
a požadavky. Hledej taky informace 
o pracovním uplatnění absolventů.

5.  Vyraz na prohlídku

Po výběru s pomocí informací na 
webu je dobré se s oborem seznámit 
i osobně. Využij dnů otevřených dveří 
nebo si na školu a do Brna zajeď 
jindy. Prohlédni si zázemí fakulty 
a vybavení, které budeš mít při studiu 
k dispozici. Promluv si se studenty. 
Zkus najít někoho, kdo tebou vybraný 
obor studuje nebo pracuje v oblasti, 
o niž se zajímáš. Poptej se ho na 
běžný den ve škole či v práci.

6.  Dej na emoce

Emoce jsou užitečným nástrojem, 
který ti může napovědět, jestli je 
volba správná. Zkus se vžít do role 
vysokoškoláka na vybraném oboru. 
Představ si, jak studuješ. Cítíš se 
dobře, pohodlně a naplněně? Nebo 
se naopak nudíš, máš strach a jsi 
ve stresu? Pokud tě trápí už jen 
představa studia vybraného oboru 
nebo na něj navazující práce, je to 
signál, že tudy cesta nevede.
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5 důvodů, 
proč je MUNI 
nejlepší volba
Vybrat si vysokou školu není vůbec lehký úkol. 
Volba města a univerzity, kde strávíš důležitou část 
svého života, je docela složitý proces a člověka čeká 
procházení spousty webů, letáčků a doporučení 
od známých. Konečné rozhodnutí je ale jen na tobě.

Sepsáním svých „pro a proti“ si prošel asi 
každý, kdo podával přihlášku na vysokou. 
Aby se ti to dělalo snadněji, až do úvah 
zahrneš Masarykovu univerzitu, sepsali 
jsme pro tebe, proč si myslíme, že právě 
MUNI je ta správná volba. 

1. Studium podle tvých potřeb 
a chutí
Pokud váháš mezi více obory, neboj se, 
na Masarykově univerzitě ti nic neuteče. 
Můžeš si tu zapisovat prakticky libovolné 
předměty, takže není problém být na 
přírodovědecké fakultě na matematice a dát 
si k tomu psychologii na filozofické fakultě, 
nebo naopak studovat filozofii a zapsat 
si vybrané kapitoly z fyziky. Jen si dosaď 
oblasti, které zajímají právě tebe. Většina 
studijních programů je obecně nastavená 
tak, že si můžeš studium dost navolit podle 
sebe, anebo prostě jen sledovat doporučený 
průchod studiem. Nejspíš z toho budeš mít 
ze začátku strach, ale jakmile získáš trochu 
jistotu, zjistíš, že je to skvělá příležitost, jak 
se seznámit s lidmi i z jiných oborů a vůbec 
si rozšířit obzory mimo svou bublinu. 

2. Celé město máš na dosah 
Když nalistuješ prostřední dvoustranu 
Studuj na MUNI, uvidíš, že v Brně je 
všechno blízko. Spoustu věcí obstaráš 

pěšky, na kole nebo hromadnou dopravou. 
Většina fakult je přímo v centru Brna 
a velká část univerzity se koncentruje 
v kampusu, do kterého se dostaneš 
za 15 minut trolejbusem a brzo i tramvají. 
Chceš zajít na rychlé pivo s kamarády, 
dát si oběd v menze, přesunout se mezi 
fakultami, učit se v knihovně, relaxovat 
v parku? Všechno je na dosah ruky. 
Centrum Brna nepatří mezi ty největší 
v Evropě, ale najdeš v něm všechno, co 
potřebuješ. Navíc je to také vlastnost, 
která z Brna dělá přátelštější prostředí. 
Ve větších městech se ti jen zřídka kdy 
stane, že na ulici potkáš známého a skončíš 
na neplánovaném večírku nebo že budeš 
moct dojít z centra na okraj města pěšky jen 
proto, že máš prostě chuť. 

3. Všechno vyřídíš online 
Zapisování předmětů a zkoušek přes 
internet tě asi tolik nepřekvapí, ale 
možnost vyřízení většiny potvrzení 
a dokumentů online z pohodlí domova 
pořád ještě neumí ani ty nejlepší světové 
univerzity. Na MUNI je to standard. 
Nemusíš řešit úřední hodiny nebo stát 
ve frontách, všechno si odklikneš v našem 
Informačním systému, který na začátku 
umí studenty trošku vyděsit svou velikostí, 
ale rychle si ho oblíbíš. Najdeš v něm totiž 
všechno, co potřebuješ: od důležitých 

termínů, map, diskusních fór až po studijní 
materiály a archivy závěrečných prací. 

4. Užiješ si i mimo školu
Až budeš mít po prvním semestru věci 
v malíku, nemusíš mít strach, že se budeš 
nudit. Na univerzitě existuje spousta 
studentských spolků, do kterých se můžeš 
zapojit, najít si kamarády, získat zajímavé 
zkušenosti a vůbec něco zažít. Kdo o to jen 
trochu stojí, může se zapojit do výzkumu 
a v pozdějších ročnících i do výuky nebo se 
třeba stát studentským senátorem a podílet 
se na řízení univerzity. Neboj se jít do všeho 
po hlavě, nemáš co ztratit. A to nemluvíme 
o tom, jaké vyžití nabízí Brno samotné nebo 
že můžeš vyjet třeba na zahraniční studijní 
pobyt. To si už najdi na dalších stránkách. 

5. Dostaneš skvělé zázemí
Cítit se ve škole dobře je nezbytnost. Každá 
fakulta i každý obor má trochu jinou 
atmosféru, společná pro celou Masarykovu 
univerzitu je ale snaha posouvat se 
dopředu. Pokud sem přijdeš, usedneš 
do nových nebo opravených budov, kde 
myslíme na špičkové pracovní zázemí 
i na trávení volného času. A pokud nám 
bude život dál komplikovat koronavirus, 
jsme díky dobrému IT zázemí připravení 
vést i kvalitní online výuku.
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Jak se připravit 
na přijímačky

Přijímačky jsou výzva, ale když nepodceníš přípravu, 
tak se na MUNI dostaneš. Hlavní je si v profilu svého 
vybraného studijního programu na webu muni.cz 
dobře nastudovat, na co a jak se připravit.

6



Test studijních předpokladů
TSP, který si univerzita sama připravuje, 
potkáš u přijímaček na většinu studijních 
programů, někde k nim ještě musíš složit 
oborové testy. TSP se skládá v jednotném 
termínu 23.–24. dubna 2022 (sobota 
a neděle), aby ses měl následně možnost 
v klidu připravit na maturitu. Pokud 
se hlásíš do více studijních programů, 
test skládáš jen jednou. Přesné termíny, 
případné změny ve formě skládání TSP 
(např. online z důvodů epidemie) a další 
informace najdeš ve své e-přihlášce. 

Čekají na tebe otázky rozdělené 
na numerické i verbální úkoly, otázky 
testující kulturní přehled a prostorovou 
představivost a také kritické a analytické 
myšlení. Všechny otázky jsou položeny 
v češtině s výjimkou skupiny otázek, 
které jsou v angličtině. Tvým úkolem je 
vždy vybrat z pěti možností jen jednu 
správnou. Podrobnosti o Testu studijních 
předpokladů hledej na adrese  
www.muni.cz/tsp.

Jak se podává přihláška?
Přihláška na Masarykovu univerzitu se 
podává jen elektronicky, a to od 1. listopadu 
2021 do 28. února 2022. Na takzvanou 
e-přihlášku se dostaneš z profilu každého 
studijního programu, jejichž přehled je 
na www.muni.cz. 

Kolik můžu podat přihlášek?
Počet přihlášek je neomezený, ale 
určitě nemá cenu podávat jich hromadu 
bez rozmyslu. Do každého studijního 
programu se hlásíš samostatně a za 
každou takovou přihlášku zaplatíš 600 až 
850 korun. V rámci přihlášky musíš taky 
zadat, do jakého studijního plánu se hlásíš, 
vybrat si můžeš až tři studijní plány 
v každém studijním programu, seřadíš je 
podle svých priorit.

Jak se dostat bez přijímaček 
Do celé řady studijních programů se můžeš 
dostat i bez přijímaček. Zohledňuje se 
například výborný prospěch, výsledky 
z olympiád, ze Středoškolské odborné 
činnosti nebo z jiných podobných aktivit. 
Platí to například pro lékařskou fakultu 
nebo fakultu informatiky, ale i pro další. 
Podrobnosti hledej na webech fakult. 

Jak se připravit  
na TSP a oborové testy 
Testy z předešlých let včetně klíčů 
řešení TSP najdeš na webu muni.cz/tsp. 
Při procvičování, které vřele doporučujeme, 
ti pomůžou různé interaktivní prvky 
a vysvětlení postupů řešení typických úloh. 
Pokud přípravu nepodceníš, určitě TSP 
zvládneš. Jakou podobu budou mít případné 
oborové testy, se dozvíš v profilech 
jednotlivých studijních programů na 
webu muni.cz. Některé fakulty nabízejí 
dokonce přípravné kurzy prostřednictvím 
Obchodního centra MU. Koukni na web 
is.muni.cz/obchod.

na něco konkrétního, přímo v jeho profilu 
najdeš e-mailovou adresu, na kterou 
můžeš poslat dotaz. Na druhé straně sedí 
člověk přímo z daného programu. Pokud 
máš obecnější dotaz k přijímačkám nebo 
podávání přihlášky, napiš na adresu 
prihlaska@muni.cz. Odpovídat ti budou 
proškolení studenti, kteří byli ještě 
nedávno v podobné situaci jako ty a umí 
se do tvé situace vcítit. Ptát se můžeš i na 
facebookové stránce Studuj na MUNI.

Jak se dozvím, kdy a kam přijít na 
přijímačky nebo jak to dopadlo?
Kdy se dostavit k jaké části přijímaček 
včetně oborových testů, se dozvíš 
v e-přihlášce (přijde ti upozornění 
na e-mail). V e-přihlášce se nakonec 
dozvíš i to, jak ti přijímačky dopadly.

Dvě možnosti  
na Fakultě sociálních studií MU
Pokud se hlásíš na některý studijní 
program na fakultu sociálních studií, 
můžeš si vybrat, jestli budeš skládat test 
studijních předpokladů (TSP), nebo test 
obecných studijních předpokladů (OSP) 
od společnosti Scio. V obou případech 
ale musíš ještě absolvovat test ze základů 
společenských věd (ZSV) společnosti Scio. 
Výhodou TSP je, že ti výsledky uznají 
i na dalších fakultách MUNI, které s nimi 
pracují. Výhodou Scio testů je zase možnost 
absolvovat více pokusů.

Oborové testy u lékařů, 
farmaceutů a sportovců 
Na lékařské a farmaceutické fakultě se TSP 
neskládá, musíš projít oborovými testy 
z fyziky, chemie a biologie. Na fakultu 
sportovních studií se zase dostaneš 
po složení praktické zkoušky z tělocviku 
a oborového testu. Podrobnosti najdeš 
na webu muni.cz v profilech jednotlivých 
studijních programů.

Existují nějaké tipy,  
jak postupovat při  
vyplňování přihlášky?
Pokud už víš, na jaký chceš jít studijní 
program, dobře zvaž výběr nabízených 
studijních plánů. V nabídce může být 
jednooborové studium bez specializace 
nebo s ní, případně sdružené studium, kde 
si vybíráš hlavní a vedlejší obor. Je proto 
dobré si ujasnit, která varianta je pro tebe 
prioritou, co je spíše záložní možnost a o co 
zájem nemáš vůbec. Podle toho za sebe 
plány seřadíš.

Kde se můžu ptát,  
pokud něco nevím? 
Hlavní je si prostudovat profil studijního 
programu na webu muni.cz a související 
odkazy. Pokud se k němu chceš ještě doptat 

ČASTÉ 
DOTAZY

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY
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Koleje a menzy.  
Rodinné stříbro MUNI
Stěhování za studiem je zábavná a zajímavá zkušenost 
a není to žádná věda, i když se ti to tak zpočátku 
může jevit. Abys to dal s přehledem, může ti pomoci 
ubytování na kolejích a stravování v menze. 

nájem. Nevybereš si ale spolubydlící a občas 
musíš překousnout společné sprchy nebo 
kuchyňku.

Pokud by ti bydlení na koleji nevyhovovalo, 
můžeš si samozřejmě hledat i privát. 
Znamená to pronajmout si byt nebo 
pokoj od soukromého majitele. Výběr je 
v Brně opravdu široký, nevyhneš se ale 
hledání, absolvování mnoha prohlídek 
a možná i shánění spolubydlících, pokud 
už náhodou nemáš domluvenou partu 
kamarádů, kteří do toho půjdou s tebou. 
Počáteční zařizování může být složitější, 
později tě ale čeká naprostá svoboda v tom, 
jak si privát zařídíš a jak v něm budeš 
fungovat.

Obě formy bydlení – kolej x privát – prostě 
mají svá pro a proti. 

Menzy záchranou
Dospělý studentský život znamená 
mimo jiné i starost o tak přízemní věc, 

jako je strava. Brzo tedy určitě zamíříš 
do některé z univerzitních menz. Menzy 
jsou vysokoškolské jídelny, které každý 
den nabízí velký výběr jídel za rozumné 
ceny. V menzách Masarykovy univerzity, 
které jsou rozmístěné po celém městě, si 
dáš hlavní jídlo za 60 až 80 korun, polévku 
za 15. Kromě menz jsou na většině fakult 
i menší bufety, kde seženeš třeba svačinu 
nebo kávu. 

V centru města je menza na Moravském 
náměstí, ve druhém patře navíc sídlí 
oblíbený Veggie bar, kde zaženou hlad 
vegetariáni a vegani. Další velké menzy 
jsou třeba v bohunickém kampusu či 
v areálu kolejí na Vinařské. V menzách 
budeš za jídlo platit pomocí ISIC karty, 
na kterou si na pokladnách nahraješ peníze 
nebo stravenky. Většinu jídel je potřeba 
si na webu kredit.skm.muni.cz předem 
objednat, i bez objednání si ale vždycky 
něco můžeš dát přímo na místě. Jen výběr 
z nabídky jídel bude menší.

Bydlení na koleji
Stěhování do Brna z jiné části republiky 
znamená nutnost najít si místo, kde budeš 
moct složit hlavu. Masarykova univerzita 
provozuje jedenáct kolejí s necelými čtyřmi 
tisícovkami lůžek v různých cenových 
relacích, různých částech Brna a s různou 
vybaveností. Cena se pohybuje od 2 500 do 
5 500 korun, a to hlavně v závislosti 
na počtu spolubydlících. 

Pokud se ale rozhodneš bydlet na koleji, 
určitě zohledni i další věci: kam budeš 
dojíždět do školy nebo to, o jaký typ koleje 
se jedná (některé sednou spíše tichým 
povahám, jiné jsou proslulé bohatým 
společenským životem). Registrace kolejí 
probíhá s předstihem na webu skm.muni.cz 
a zájem většinou převyšuje nabídku. Dobře 
si proto vyber lůžko a ve správný čas si ho 
rychle zaklikni. Výhodou pro tebe bude 
hlavně určitá bezstarostnost. Po podpisu 
smlouvy už totiž nic dalšího nedomlouváš 
ani neřešíš údržbu, jen každý měsíc platíš 
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Univerzita s vlastním 
kinem? Jasně!
Víš o jiné univerzitě, která by se mohla pochlubit 
vlastním kinosálem v centru města, kam mohou 
studenti docházet nejen za kulturou, ale také 
na pravidelné přednášky a konference?  
Univerzitní kino Scala takovým kinem je! 

A čím pro tebe může být Scala konkrétně 
zajímavá? Kino má neotřelou dramaturgii – 
dává prostor i filmům a festivalům, na které 
v multiplexech nenarazíš. Filmoví tvůrci 
mají Scalu rádi, a vybírají si ji pro slavnostní 
předpremiéry svých filmů s delegací. Jako 
student(ka) zároveň dosáhneš na zlevněné 
vstupné (které aktuálně činí 120 korun). 
Kromě filmů si do Scaly můžeš večer zajít 
třeba i na přenosy z Metropolitní opery či 
Národního divadla v Londýně. 

Přes den Scala žije akademickým životem. 
Na přednášky do přítmí kinosálu s obřím 
plátnem každé pondělí a úterý přicházejí 
desítky studentů různých oborů. Zapsat si 
můžeš předměty jako uměnovědný biograf, 
literatura a film, současné umění nebo 
třeba grafický design a životní styl. 

Jestli si troufáš, můžeš se v týmu přihlásit 
do předmětu Provoz kina, a pokud se svým 
projektem uspějete, budete si moci přímo 
v ostré praxi vyzkoušet, co vše obnáší 
provoz kina po stránce dramaturgické, 

propagační, technické i ekonomické. Budete 
mít totiž na starosti cyklus deseti projekcí 
zařazených do veřejného programu kina. 

Studenti fakulty informatiky zase 
v rámci uskupení ProFIdivadlo připravují 
každoročně novou nekonvenčně pojatou 
inscenaci, při jejímž uvedení Scala vždycky 
praská ve švech. Ne jinak je tomu při 
tradičním soutěžním Filmovém festivalu FI. 
Oba tyto projekty si rovněž můžeš zapsat 
jako předmět a získat za ně kredity. 

V neposlední řadě se ve Scale konají 
konference napříč všemi obory, 
cestovatelské a populárně vědecké 
přednášky či tematické debaty. Kino 
spolupracuje i s Českou televizí, 
Filharmonií Brno, Moravskou galerií 
a dalšími institucemi, jejichž akce 
pravidelně hostí. Stačí sledovat program 
a najít si to své. A nebo si jen tak zajít 
do zdejší kavárny a nasát bohémskou 
atmosféru, kterou Univerzitní kino Scala 
oplývá.

Scala slouží Brňanům jako významné 
premiérové kino již od roku 1929. Přestála 
oba totalitní režimy (i když se po dlouhá 
léta musela jmenovat Kino Moskva). Až 
kolem roku 2011 jí hrozil zánik – staré 
velké jednosálové kino totiž už neobstávalo 
v konkurenci multiplexů. Vedení města 
Brna rozhodlo, že jej coby jedno z posledních 
městských kin po více než 80 letech provozu 
uzavře. Tento záměr se setkal s protestní 
reakcí vyvolanou především akademiky 
z FF MUNI. Následná jednání vedení 
univerzity a zástupců města Brna vyústila 
v bezprecedentní výsledek: provozovatelem 
kina se stala MUNI ve spolupráci 
se soukromou společností Aeropolis. 

Prostor v roce 2013 ožil jako Univerzitní 
kino Scala a znovu se stal premiérovým 
kinem, vrátil se ale také coby dějiště 
přednášek, konferencí a kulturních událostí 
univerzity. A došlo k zásadnímu obratu – 
v posledních letech se Scala oficiálně drží 
na pozici vůbec nejnavštěvovanějšího 
jednosálového kina v Česku. 
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Studentské 
Brno
Vybrat si vysokou školu znamená taky vybrat si 
město, kde budeš nějaký čas žít. Dobrá zpráva je, 
že s Masarykovou univerzitou je spojené Brno. 
Město vysokoškoláků, které láká na studentskou 
atmosféru a skvělý poměr cena/výkon. 80 tisíc 
studentů ze 13 vysokých škol znamená, že jestli si 
nenajdeš kámoše v Brně, tak už asi nikde. 
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v Jurkovičově vile nebo v těch Löw-
Beerově a Stiassni. Hrad Veveří u přehrady 
nebo hrad Špilberk v centru jsou klasiky, 
které snad ani není potřeba zmiňovat. 
Na jaře z obou míst každopádně můžeš 
pozorovat legendární ohňostroje. 

Vyraz za kulturou 
Kdybys pořád nevěděl, co s volným časem, 
otevírá se ti v Brně kulturní svět, který 
nabízí vše od alternativy až po mainstream. 
Jsou tu krásné galerie jak s moderním 
uměním (Fait Gallery, Pražákův palác), tak 
i s tím klasičtějším (Místodržitelský palác, 
Dům umění města Brna), za prohlídku 
stojí také muzea (Technické, Moravské 
zemské, Muzeum města Brna na hradě 
Špilberk). Kromě výstav si můžeš vybírat 
z pestré nabídky koncertů a divadelních 
představení – narazíš na experimentální, 
jako je Buranteatr nebo HaDivadlo, zajít 
můžeš do Národního třeba na operu nebo 
na muzikál do Městského. Pokud máš 
radši filmy, taky nezapomeň na to, že 
vedle multiplexů narazíš i na jednosálová 
kina. Povinnost pro studenty MUNI je 
zajít do Univerzitního kina Scala, které 
provozuje přímo univerzita a kde se hodně 
scházejí právě studenti. 

Spousta pracovních nabídek 
Bez práce nejsou koláče, ale naštěstí se 
dá v Brně sehnat obojí. Na Masarykově 
univerzitě není problém se už od prvních 
ročníků zapojit do výzkumných aktivit, 
pokud o to jen trochu stojíš. Na většině 
oborů se můžeš těšit na úzké provázání 
s nejrůznějšími firmami či veřejnými 
institucemi, kde získáš praxi, a když se 
osvědčíš, tak i dlouhodobější spolupráci. 
Využít můžeš také služeb Kariérního 
centra Masarykovy univerzity a jeho 
kariérního portálu JobCheckIN, kde 
najdeš nabídky šité na míru studentům 
a čerstvým absolventům. Zkrátka, kdo 
jen trochu chce, dostane se k čemukoliv 
od práce v kavárně přes pomáhání 
v laboratořích až po stáže v IT firmě 
nebo praxe ve školách a v nemocnicích. 
Fantazii se meze nekladou.

Město (s)tvořené studenty
To, že je Brno studentské město, poznáš 
už po prvních dnech. Od října do května 
Brno každoročně hučííí jako jeden velký 
studentský úl. Tuhle energii si prostě 
zamiluješ. Zahrádky a kavárny jsou vždy 
plné mladých lidí, kteří se v nich buď jen 
tak schází, nebo se do nich přišli učit. 
Na vysoké poznáš kamarády, kteří s tebou 
budou procházet celým studiem a dost 
možná ti zůstanou na celý život. Na fakultě 
se spolu budete učit, ve městě budete žít. 
Do Brna navíc nejezdí tolik turistů jako 
třeba do Prahy, takže i ceny v centru jsou 
přijatelnější a ulice jsou doslova plné 
studentů. 

Lepší běhání než v Central Parku
Sedět někde na pivu nebo u kafe je 
fajn, ale nedá se to dělat pořád. Proto 
určitě rád využiješ velké množství 
knihoven roztroušených po celém městě, 
stejně jako parků, kde se v teplejších 
měsících příjemně čtou skripta a knížky. 
V Lužánkách, na Kraví hoře nebo 
na Špilberku si najdeš svoje místečko, 
kam se budeš vracet. V Brně se vyplatí 
zůstat aspoň na chvilku i v létě a užít 
si piknikovou sezónu. Do parků si taky 
můžeš chodit zaběhat. Motivace se hledá 
snadno, třeba právě v Lužánkách bývá 
běžců někdy i víc než chodců. Do přírody 
to v Brně obecně není daleko. Pěkné 
procházky jsou třeba kolem Brněnské 
přehrady, v Mariánském údolí nebo 
ve Wilsonově lese.

Architektonické skvosty
Když půjdeš po Brně, nezapomeň se 
dívat nahoru. Uvidíš spoustu krásných 
a promyšlených detailů na fasádách, 
oknech i na střechách budov. Snad 
každý dům v centru města je něčím 
originální a výjimečnost nekončí ani 
za jeho hranicemi. Když půjdeš například 
přes Černá Pole nebo Masarykovu čtvrť, 
narazíš na krásné prvorepublikové vily. 
Je mezi nimi i slavná funkcionalistická 
„tugendhatka“. Další inspiraci pro 
svůj vlastní dům můžeš hledat třeba 
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Jeď s MUNI 
do světa!

Každému studentovi se s příchodem na Masarykovu 
univerzitu doslova otevírá celý svět. Naše partnerské 
univerzity jsou totiž rozprostřené po celém světě 
a šance vyjet za studiem do zahraničí je obrovská. 
Tak začni už před maturitou přemýšlet nad tím, kam 
chceš jet studovat, a naplánuj si výjezd například 
do Japonska, Portugalska, Kanady, Gruzie, Austrálie 
nebo USA. Všechny informace i interaktivní mapu, 
která ti poradí, kde všude můžeš díky MUNI  
studovat, najdeš na dosveta.muni.cz. Sleduj  
taky náš instagram @dosvetasmuni a fotky  
a zážitky ze studentských Erasmů.



Díky virtuální mobilitě Future Europe jsem jeden semestr 
studovala na univerzitě v Haagu a Madridu. Šlo o velmi 
zajímavou zkušenost – nahlédla jsem do toho, jak se 
učí v jiných státech, a mohla jsem si zapsat předměty, 
ke kterým bych se nedostala. Virtuální výměna byla jiná, ale 
nevadila mi. Myslím si, že studentům otevírá další možnosti 
a příležitosti, jak z domova studovat po celém světe.

I když oba moje studijní pobyty v Norsku a Dánsku 
poznamenala pandemie, jsem moc ráda, že mi výjezd 
na Erasmus vyšel. Část jarního semestru v Norsku ještě 
proběhla prezenčně, pak už bylo vše online. Přestože mnoho 
zahraničních studentů odjelo domů, já jsem si jaro v Norsku 
užila a navzdory pandemii i hodně cestovala. Na podzim 
jsem odjela do Dánska, kde byla výuka prezenčně.

Celý pobyt v Japonsku jsem mohl absolvovat online 
z Česka. Přednášky mi ale začínaly kvůli posunu času 
hned po půlnoci a končily ve tři ráno. Proto jsem, jakmile 
to šlo – kvůli vízům až v půlce semestru – odjel. Díky 
minimálním opatřením jsem i v době covidu poznal spoustu 
zahraničních studentů, ochutnal výborná jídla v místních 
restauracích a procestoval kus japonských ostrovů.

Můj Erasmus byl trošku netradiční – celý půlrok v Portugal- 
sku jsem bydlel v dodávce. Chtěl jsem zažít něco nového. 
Bylo sice náročné žít tak dlouho jen v autě, ale každé ráno 
jsem se probouzel na jiné pláži s úžasným výhledem. Občas 
jsem parkoval i před školou, abych to měl pár minut na 
přednášky, které se konaly prezenčně. Byl to skvělý půlrok, 
poznal jsem spoustu zahraničních studentů.

dosvetasmuni 
Barbora Winterová, virtuální mobilita

dosvetasmuni 
Eva Schmiedová, Norsko a Dánsko

dosvetasmuni 
Dominik Krejčí, Japonsko

dosvetasmuni 
Petr Knetl, Portugalsko
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Masarykovu 
univerzitu bych si 
vybral i podruhé

Deskové hry pandemie neohrozila, říká absolvent 
MU Pavel Prachař, který je manažerem výroby 
a propagace ve společnosti MINDOK, vydavatelství 
společenských deskových her.
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Pavel Prachař vystudoval práva a politologii 
a mezinárodní vztahy na Masarykově 
univerzitě v Brně. Nejprve pracoval ve firmě 
Albi, poté spoluzaložil Českou deskoherní 
společnost Czech Board Games, od roku 2007 
pracuje ve vydavatelství MINDOK. Na Face- 
booku založil a spravuje charitativní 
skupinu Deskovky pro dobrou věc. 

Začněme od začátku. Co vás 
přivedlo na Masarykovu 
univerzitu a proč jste si vybral 
právě fakultu sociálních studií 
a právnickou fakultu?
Pocházím z Brna, prožil jsem zde své dětství 
a dospívání a byla to pro mě naprosto 
přirozená věc, že zde začnu také studovat 
vysokou školu. Vybral jsem si Masarykovu 
univerzitu, což je pro mě jasná volba. 

Na fakultě sociálních studií jsem dokončil 
v bakalářském stupni mezinárodní vztahy 
a politologii a na právnické fakultě jsem 
vystudoval právo v magisterském stupni. 

Proč zrovna tato kombinace 
oborů?
Zajímal jsem se o ně již odmalička. Zdá se 
to být nereálné, ale já opravdu chtěl dělat 
právo s mezinárodním přehledem v oblasti 
zahraniční politiky a mít vhled i do základů 
politologie.

Vybral byste si MU i podruhé?
Rozhodně. Tady nemám pochyb. 
Masarykova univerzita patří mezi špičku 
v oblasti vysokoškolského vzdělání.

Jak jste se dostal  
k deskovým hrám?
Už během studia jsem hledal přivýdělek 
a světe div se, potkal jsem se s majitelem 
firmy Albi panem Kovaříkem, se kterým 
jsem začal spolupracovat v jeho firmě 
pro deskové hry. Postupně jsem se začal 
více rozkoukávat a dnes se snažím naše 
podnikání maximálně rozvíjet. Deskové 
hry mají budoucnost. Jen chci upřesnit, 
že nejsem majitel firmy, ale klasický 
zaměstnanec, který firmu na mnoha 
setkáních prezentuje a vystupuje za ni. 

Jak na vás dopadla, či naopak 
nedopadla epidemie v souvislosti 
s prodejem deskových her?

vzniku. Hodně oblíbená je rovněž i hra 
Kingdomino. To jsou jednoznačně hry, 
které jsou na trhu dlouhodobě velice 
úspěšné. Obsahují nové, originální nápady, 
mají jednoduchá pravidla a herní dobu 
kolem 30 minut. Právě hry tohoto typu 
mají největší šanci se prosadit.

Kolik jsou Češi ochotni 
utratit za hru?
S jistotou mohu říci, že se tato částka během 
let zvyšuje. Ještě třeba před pěti lety by bylo 
těžké si představit, že by si lidé byli běžně 
ochotni koupit hru za tisíc korun. Dnes už 
je to normální. Pořád ale existují kvalitní 
hry, které si pořídíte do pěti set korun 
a odehrajete třeba do půl hodiny. Málokdo 
má dnes několik hodin času, aby si sedl ke 
společenské hře. Zkracování herní doby 
je dlouhodobým trendem, který se snaží 
přizpůsobit životnímu stylu. 

Podle čeho se rozhodujete,  
jestli hru vydáte nebo ne?
To je klíčová část naší práce. Ve světě 
každoročně vychází několik tisíc nových 
her, na českém trhu to pak budou nižší 
stovky. Mým úkolem je z těch zhruba tří 
tisíc titulů, které ve světě vyjdou, vybrat 
dejme tomu tři sta, které by mohly lidi 
bavit u nás. Co nejvíc z těchto her se pak 
snažíme zahrát a zhruba třicet jich u nás 
nakonec každý rok vydáme. 

Vy opravdu hrajete tři sta  
nových her ročně?
V řádu stovek her ročně to určitě bude. 
Řekl bych, že si zahraji zhruba tři nové 
týdně. Každý si hned myslí, že v práci 
jen hraji hry. Ale tak to není. Zhruba 
jednou za čtrnáct dní se večer potkáme 
v kanceláři, sedíme tam třeba do půlnoci 
a během toho si zahrajeme pět nových her. 
Za normální situace během roku probíhají 
různé akce a setkání, kde hrajeme ještě 
intenzivněji. 

Deskové hry zažívají boom a pandemie 
k tomu ještě pomohla. Tyto hry však byly 
u nás dlouhodobě v oblibě a pandemie jejich 
význam ještě umocnila. Minulý a letošní 
rok nebyl pro nás tedy žádnou tragédií, ale 
naopak, velice úspěšným rokem. Prodej 
se samozřejmě ve velké míře uskutečnil 
v online prostředí. 

Společenské hry jsou ale stále 
častěji v prodeji v obchodech 
s knihami. Proč?
I zde je velký posun. Zatímco dříve jsme 
prodávali především v hračkářstvích, 
tak v posledních několika letech jsme se 
postupně přesouvali do knižních obchodů, 
kde si zákazníci naše hry více kupovali. 
Jako by lidé, kteří si jdou koupit knihu, si 
chtějí pořídit i nějakou tu deskovou hru.

Jaké hry zaznamenaly 
největší nárůst?
Jednoznačně ty rodinné, kde mohou hrát 
rodiče společně se svými dětmi. V tomto 
ohledu to pandemie ještě více potvrdila. 
Naopak u her, kde je potřeba více lidí, jsme 
nárůst nepocítili, protože se lidé nemohli 
ve větším počtu scházet. České prostředí 
je v rámci společenských her ekonomicky 
omezené, protože trh, na kterém se 
pohybujeme, je relativně malý. My máme 
roční obrat kolem cca 100 milionů korun, 
což ale není špatný výsledek. 

O jakou hru je největší zájem?
Jednoznačně vede hra Carcassonne, která 
nedávno oslavila dvacet let od svého 

Deskové hry zažívají boom a pandemie k tomu ještě 
pomohla. Největší zájem je o hry Carcassonne 
a Kingdomino, které obsahují velmi originální nápady.
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89 % 
absolventů je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života 

34 400 KORUN
průměrný nástupní plat 

absolventů pracuje  
ve vystudovaném oboru

98 % 

24 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 15. a 19. ledna 2022. 

Talentovaní studenti se mohou zapojit do unikátního 
programu P-PooL, který je už od prváku vtáhne 
do vědecké práce.

  fb.com/med.muni.cz 
  muni_med
  muni.cz/go/stetoskop

www.med.muni.cz 

Vidíš svou budoucnost 
v medicíně? Baví tě 
pomáhat lidem a zajímáš 
se o lidské zdraví? 
Pak patříš právě k nám. 

Od dětství sníš o tom být lékařem, 
zdravotnickým záchranářem nebo o práci 
v laboratoři? Chceš pečovat o nemocné 
jako všeobecná sestra, být u zázraku 
zrození života jako porodní asistentka 
nebo proniknout do tajů reprodukční 
medicíny? Lékařská fakulta Masarykovy 
univerzity nabízí širokou škálu lékařských 
i nelékařských studijních programů, 
ze kterých si vybereš podle svých 
představ.

Fakulta se vloni rozrostla o v Evropě 
nejmodernější simulační pracoviště 
určené pro výuku všeobecných a zubních 
lékařů. Simulační centrum (SIMU) je 
vybaveno jako reálná nemocnice. 

Na střeše má heliport, uvnitř operační 
sály i jednotky intenzivní péče. Všechny 
lékařské postupy si tady vyzkoušíš na 
vlastní kůži, díky tomu pak budeš jistější 
při řešení situací v praxi.

Fakulta sídlí v prostorách univerzitního 
kampusu v Bohunicích, kde najdeš 
moderní posluchárny a učebny se 
špičkovým vybavením. Učit se budeš 
od předních odborníků, k samostudiu ti 
nabízíme zázemí veliké knihovny. 

Parťáky získáš zapojením se do činnosti 
některého z fakultních spolků, jako 
jsou například Spolek mediků, IFMSA, 
Medici na ulici nebo spolek zahraničních 
studentů MIMSA. Během studia můžeš 
vyrazit také na zahraniční stáže.

LÉKAŘSKÁ 
FAKULTA 



Proč jsi zamířila  
na lékařskou fakultu?

Je studium a život s Masarykovou 
univerzitou také zábava?

Co bys poradila svému mladšímu já?

Jaký je tvůj nejzajímavější 
zážitek ze studia?

Méně si toho nakládat, soustředit se 
na jednu věc, dát na rady starších, 
nepodcenit anatomii, nepodcenit 
anatomii podruhé, chodit spát 
a nespoléhat se, že pozná revizora. 

V nejživější paměti mám výjev 
z operačního sálu, kde jsem před 
očima čtyř chirurgů, několika 
sester a anesteziologa připravovala 
pacienta před operací. Zbytek 
příběhu ponechám k osobnímu 
předání u piva.

Jaké si to člověk udělá, takové to má. 
Od zábavy tu jsou fakultní i univerzitní 
spolky, které zajišťují akce, nabízí 
mezifakultní propojení a možnost 
poznat kamarády. Na skripta i na pivo.

Díky mé skvělé dětské doktorce 
jsem si už ve školce zamilovala vůni 
ordinace. Medicína je rozmanitý 
obor, ve kterém si každý najde to 
svoje – vědu, výzkum, manuální 
práci a v neposlední řadě i lidskost.

Natálie Srbová,
Všeobecné lékařství



96 % 
absolventů je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života 

30 500 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů pracuje  
ve vystudovaném oboru

89 % 

42 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 11. ledna 2022. 

Jedna z místností fakulty se může proměnit v cvičnou 
soudní síň, kde si při simulaci soudního řízení 
vyzkoušíš role, které na tebe můžou v praxi čekat, 
a třeba vyhraješ i mezinárodní moot court.

  fb.com/PrfMUni 
  muni_prf 

www.law.muni.cz 

Znáš svoje práva a nemáš 
rád nespravedlnost? 
Tady tě připraví nejen na 
kariéru soudce a advokáta.  

Studovat právnickou fakultu přímo 
v centru českého soudnictví? V Brně se 
ti to může splnit. Fakulta se nachází ve 
středu města nedaleko Ústavního 
soudu, Nejvyššího soudu i Nejvyššího 
správního soudu, je tu Kancelář veřejného 
ochránce práv, Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, Nejvyšší státní 
zastupitelství a také Odvolací finanční 
ředitelství. Nejen že tě tak budou učit lidé, 
kteří tam pracují a jsou kapacitami ve 
svém oboru, ale budeš k nim vedle řady 
brněnských advokátních kanceláří mít 
příležitost chodit i na praxi.  

Právnická fakulta se pravidelně 
umisťuje na samé špičce žebříčků 
českých právnických fakult. Kvalitní 
učitelský sbor, složený z předních 
akademiků i expertů z praxe, tě naučí 
právnicky myslet a vyhledávat informace 
a spolu s tím ti zprostředkuje znalosti 
a orientaci v množství právnických 
předpisů. Specialitou fakulty, na níž učí 
celá řada soudců, jsou i aktuální rozsudky 
ve výuce.  

Díky volitelným předmětům se navíc 
můžeš specializovat na vybranou oblast 
práva už během studia. V seminářích 
se naučíš tvořit obchodní smlouvy pro 
velké společnosti, zjistíš více o právu 
informačních technologií, o trestním 
právu, o civilním letectví nebo se můžeš 
soustředit třeba na lidská práva, daňové 
právo či právo životního prostředí. 
Každoročně na fakultu přijíždějí také čeští 
a zahraniční odborníci, kteří na různých 
konferencích a přednáškách se studenty 
diskutují o aktuálních tématech. 

Studovat ale nemusíš jen v Česku. Můžeš 
získat stipendium a odjet na semestr až 
dva do zahraničí za studiem nebo na stáž. 

PRÁVNICKÁ 
FAKULTA



Proč jsi zamířil 
na právnickou fakultu?

Je studium a život s Masarykovou 
univerzitou také zábava?

Co bys poradil svému mladšímu já?

Jaký je tvůj nejzajímavější 
zážitek ze studia?

Rozhodně! Musí být. Vysoká škola 
jsou roky, které by si měl člověk užít, 
co to jde. Pak už ho totiž často čeká 
ten „opravdový dospělácký život“.

Choď víc na akce, i když se ti 
kolikrát nechce, nebo musíš další 
den vstávat. Jeď na Erasmus 
a nestresuj se tolik kvůli škole. 
Jinak jsi docela dobrý kluk.

Že doteď studuji. Zážitků je 
spousta, z těch seriózních třeba 
týden v Tbilisi, kde proběhla letní 
škola na IP právo. 

Povedly se TSP, tak jsem šel práva 
vyzkoušet. Dnes si nedovedu 
představit, že by před čtyřmi roky 
směřovaly moje kroky jinam. Důvodů 
je několik – od seznámení se se 
skvělými lidmi, až po kvalitní vzdělání.

David Poláček,
Právo a právní věda



90 % 
absolventů je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života 

32 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů pracuje  
ve vystudovaném oboru

73 %

41 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 21. a 22. ledna 2022.

Hlavní areál fakulty v ulici Arna Nováka je dnes 
jedním z nejpříjemnějších míst ke studiu na 
univerzitě. Vybírej z travnatého dvorku plného 
laviček, prostorné knihovny nebo moderní čítárny. 

  fb.com/phil.muni.cz 
  muni_ff 

www.phil.muni.cz 

Díváš se na svět 
v souvislostech? Láká 
tě poznávání domácích 
i cizích kultur? Na 
Filozofické fakultě MU ti 
otevřou další obzory. 

Na největší fakultě MU najdou své 
místo ti, kteří se chtějí stát experty na 
jazyky všeho druhu od čínštiny přes 
francouzštinu až po ruštinu, stejně jako ti, 
které zajímá historie kultur, náboženství či 
civilizací nebo třeba psychologie.  

Studijní katalog obsahuje 
tisíce zajímavých předmětů 
a člověk nemusí zůstávat uzavřený jen ve 
svých disciplínách. Nauč se orientovat 
v záplavě dat třeba v kurzu Práce 
s informacemi, zjisti, jestli se blíží konec 
světa, nebo si zapiš kurz japonštiny. 
Omezuje tě jen vlastní fantazie. 

Praxi můžeš absolvovat v celé řadě 
partnerských institucí nebo se zapoj 
do výzkumu přímo na fakultě. Třeba 
v laboratoři HUME lab, kde psychologové, 
religionisté a další badatelé pracují 
s průkopnickými experimentálními 
metodami. Nebo se připoj k archeologům, 
kteří kopou na nalezišti u Břeclavi a pořád 
tam něco objevují. 

Středobodem fakulty, jejíž budovy se 
nacházejí jen kousek od sebe v centru 
Brna a jsou nově zrekonstruované, je 
čtyřpatrová knihovna, kde najdeš tisíce 
knih i místo pro klidné studium.  

A ani o kulturní život tu není nouze. 
Na fakultě působí třeba Nadační fond 
studentů FF MU, který každoročně 
organizuje listopadový lampionový 
průvod Brnem, studentský ples nebo 
party SemestrSTART a SemestrEND. 
Nechybí ani divadelní soubory, které hrají 
v různých světových jazycích. 

FILOZOFICKÁ 
FAKULTA



Proč jsi zamířila na filozofickou fakultu?

Je studium a život s Masarykovou 
univerzitou také zábava?

Co bys poradila svému mladšímu já?

Jaký je tvůj nejzajímavější 
zážitek ze studia?

Studuji právě proto, že je to zábava, 
jinak by to pro mě nemělo smysl. Navíc 
si mohu zapsat předměty, které jsou 
spíš jako zájmový kroužek se skvělou 
atmosférou než krutá povinnost. 

Udělej to stejně! Jsou jistě 
věci, které by šly udělat lépe, 
ale tratily by na tom jiné. 

Hrát divadlo v latině, jet k Balatonu 
na hodiny staroegyptštiny, chodit 
úplně sama na přednášky z poezie. 
Těžko vybrat jeden zážitek. 
A nepřestává mě udivovat, že se 
tady se mnou baví bez předsudků, 
ačkoli mám na rtech zelenou rtěnku. 

Přihlášku jsem poslala trochu 
spontánně. O tom, že je to pro mě 
pravá volba, mě přesvědčil kolektiv, 
vstřícnost vyučujících a především 
jazyky. A zamilovala jsem si ty mrtvé.

Eliška Bumbová,
Latinský jazyk a literatura  

a Mediteránní studia 



88 % 
absolventů je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života 

29 400 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů pracuje  
ve vystudovaném oboru

77 % 

64 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 22. a 25. ledna 2022. 

Fakultní odborníci i šikovní studenti jezdí 
každý rok bádat na Špicberky i do Antarktidy. 
Můžeš být mezi nimi.

  fb.com/sci.muni.cz
  sci_muni

www.sci.muni.cz 

Baví tě přírodní vědy  
a/nebo matematika? 
Zajímá tě výzkum 
zohledňující potřeby 
společnosti? Pokud ano, 
tady se najdeš.

Globální změna klimatu a sucho, 
znečištění životního prostředí, příčiny 
rakoviny, chování černých děr ve vesmíru 
nebo genetický původ Evropanů. To je 
ochutnávka z témat, kterým se věnují 
odborníci na Přírodovědecké fakultě MU 
a kterým se můžeš věnovat i ty. Vybírat 
můžeš z řady oborů od matematiky, fyziky, 
chemie, věd o Zemi až po biochemii, 
biologii či antropologii. Stát se z tebe 
může vyhledávaný expert, kvalifikovaný 
laboratorní pracovník i středoškolský učitel.

Vedle přednášek a seminářů, které se 
odehrávají ve dvou areálech fakulty 
(jeden je v moderním kampusu a druhý 
v zrekonstruovaném areálu v centru 
města), tráví studenti hodně času 
v laboratořích a za praktickými cvičeními 
míří i do terénu. Pro studenty geologie 
je třeba přímo v areálu fakulty otevřený 
cvičný hydrogeologický vrt. Osvěžit se při 
studiu můžeš v krásné botanické zahradě 
i zeleném areálu kampusu.

Díky různým kurzům máš možnost vyjet 
také do zahraničí, každý rok například 
vyráží aktivní studenti spolu s vyučujícími 
z kurzu Polární ekologie provádět výzkumy 
na Špicberky a někteří se dostanou 
i na polární stanici v Antarktidě.

Studenti se také každý rok intenzivně 
zapojují do organizace Noci vědců, kde 
pomáhají s popularizací vědy. A nadšenci 
do cestování si určitě oblíbí Cestovatelské 
středy, kde si vysokoškoláci a učitelé 
vykládají o tom, kam vyrazili do světa, třeba 
za poznáváním fauny a flóry.

PŘÍRODOVĚDECKÁ 
FAKULTA



Proč jsi zamířil 
na přírodovědeckou fakultu?

Je studium a život s Masarykovou 
univerzitou také zábava?

Co bys poradil svému mladšímu já?

Jaký je tvůj nejzajímavější 
zážitek ze studia?

Určitě! Díky Brnu. Všude, kam 
se ve městě podíváš, je něco, co 
čeká, až to objevíš. Rozhodně se tu 
nebudeš nikdy nudit.

Nebát se zkusit zapojit do výzkumu 
hned ze začátku bakalářského studia. 
Každý se může dostat hned v prváku do 
profesionální výzkumné skupiny, mnohdy 
stačí jen e-mail vedoucímu laboratoře. 

Erasmus. Díky možnosti bydlet 
chvilku v jižní Itálii, kde se více žije 
okamžikem, jsem toho strašně moc 
zažil, získal, naučil se a navíc našel 
kamarády z celého světa. 

Udělaly na mě dojem prostory kampusu. 
Člověk od prvního pohledu tuší, že tady 
už se dělá prvotřídní věda. Navíc jsem 
slyšel plno dobrých ohlasů obecně na 
přírodovědeckou fakultu i na můj obor. 

Stanislav Juračka,
Molekulární biologie a genetika



88 % 
absolventů je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života 

30 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů pracuje  
ve vystudovaném oboru

92 % 

38 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 29. ledna 2022. 

Fakultní areál nedávno zpříjemnila nová stylová 
kavárna s relaxační zónou. Velký nápis „Inspiruj“  
v ní všem na fakultě připomíná, proč tady jsou. 

  fb.com/pdfmu 
  muni_pdf

www.ped.muni.cz 

Baví tě předávat znalosti 
a dovednosti mladším? 
Na Pedagogické fakultě 
MU tě naučí, jak se stát 
tím nejlepším učitelem. 

Koho baví učit a chce být u toho, když 
se formují nastupující generace, ten 
si na fakultě přijde na své opravdu už 
v začátcích studia. Budoucí pedagogové 
se tady učí výuku v terénu – už od druhého 
ročníku chodí doučovat děti a později 
dochází na praxi do škol. 

Nedávno navíc fakulta předělala 
celou strukturu studia, takže je teď víc 
orientované na to, s čím se budoucí učitelé 
budou v reálném životě potkávat. Například 
pedagogiku a psychologii učí dvojice 
učitelů zároveň, protože ani v běžném 
životě od sebe obojí nejde oddělit. 

Fakulta nabízí všechny představitelné 
obory a kombinace. Vedle například fyziky, 
chemie, dějepisu, občanské výchovy 
i řadu cizích jazyků, učitelství pro 1. stupeň 
a mateřské školy a další obory, které se 
vyučují na základních školách. Vzdělání 
tady dostanou i budoucí sociální a speciální 
pedagogové. Studijní katalog fakulty je plný 
zajímavých předmětů, díky nimž si můžeš 
rozšířit obzory i mimo svůj obor. 

Studenti se pohybují hlavně po čtyřech 
budovách rozmístěných kousek od sebe 
v ulici Poříčí v centru Brna, nedaleko řeky 
Svratky. V areálu fakulty potěší moderní 
čtyřpatrová knihovna. 

Žije to ale i v jiných částech fakulty, je 
tady třeba dětské centrum, kde studenti 
a studentky hlídají v rámci své praxe děti 
zaměstnanců. A protože jsou tady aktivní 
výtvarníci, organizuje se spousta výstav. 
A nejen to. Čas se tu dá trávit také na 
literárních večerech, sportovních akcích 
a divadelních a hudebních projektech. 
Přidat se můžeš ostatně i ty. 

PEDAGOGICKÁ 
FAKULTA



Proč jsi zamířila na pedagogickou fakultu?

Je studium a život s Masarykovou 
univerzitou také zábava?

Co bys poradila svému mladšímu já?

Jaký je tvůj nejzajímavější 
zážitek ze studia?

Určitě. Rozhodnutí studovat na 
MUNI nelituji, potkala jsem skvělé 
lidi a i naši kantoři mají smysl pro 
humor, což dělá učení zábavnějším 
a zapamatovatelným.

Ať se co účastní mimoškolních 
a nepovinných aktivit a akcí 
pořádaných fakultou a katedrami. 
Tím získá nejvíce zkušeností a využije 
tak studium opravdu naplno.

Každá hodina strávená v dílně 
na technice či v laboratoři na 
biologii. Obecně ale mohu říct, 
že praktická část výuky je pro mě 
vždy zajímavější než teorie, i když 
je potřeba kombinace obojího.

Učení mne vždy lákalo, chci předávat 
své nadšení pro biologii a techniku 
dětem, zaujmout je probíranou 
látkou. K tomu, moje mamka také učí, 
takže i to mělo velký vliv.

Kateřina Landová,
Přírodopis a Technická  

a informační výchova



99 % 
zaměstnaných absolventů 

35 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů pracuje  
ve vystudovaném oboru

98 % 

69 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 4. února 2022. 

Farmaceutická fakulta se připojila k Masarykově 
univerzitě znovu po šedesáti letech,  
a to 1. července 2020.

  fb.com/MUNIPharm 
  munipharm

www.pharm.muni.cz 

Chceš vědět, co se skrývá 
v lécích, jak se vyvíjejí, 
vyrábí, jak v těle působí? 
Chceš umět vybrat 
správný lék a jeho dávku 
a pomáhat tak lidem 
udržet a zlepšit zdraví? 
Pak je toto tvá volba. 

Budovy fakulty najdeš v kampusu takřka 
uprostřed města, blízko společenskému 
životu, historickému centru i parkům 
a zeleni. Součástí výukových prostor 
jsou mimo poslucháren a seminárních 
místností moderně vybavené laboratoře 
se špičkovými přístroji, jako jsou 
elektronový mikroskop, nukleární 
magnetická rezonance pro chemickou 
analýzu, 3D tiskárny, orgánové simulátory.  

Do výzkumné činnosti se můžeš zapojit 
už během studia v nižších ročnících, 
nejpozději ale od třetího ročníku v rámci 
přípravy diplomové práce, kdy si vybíráš 
okruh zájmu na jednom ze šesti ústavů – 
aplikované farmacie, přírodních léčiv, 
farmaceutické technologie, farmakologie 
a toxikologie, chemických léčiv 
a molekulární farmacie.  

Farmacie je hodně prakticky zaměřená, 
takže studium sestává z velké části 
z laboratorních cvičení, stáží, praxí 
a exkurzí – ty tvoří přes polovinu 
studijního plánu. Během studia si tak 
vyzkoušíš práci v lékárně, ale můžeš 
zamířit také na pracoviště klinické 
farmacie, do laboratoře i přímo do firem. 

Když budeš chtít, podíváš se také 
do zahraničí, ať už v rámci studia, nebo 
v rámci praktické stáže či konferencí, 
letních škol a kongresů. Domácí 
i zahraniční studentské aktivity podporuje 
Unie studentů farmacie, která je členem 
Evropské i celosvětové asociace. 

FARMACEUTICKÁ 
FAKULTA 



Proč jsi zamířil 
na farmaceutickou fakultu?

Je studium a život s Masarykovou 
univerzitou také zábava?

Co bys poradil svému mladšímu já?

Jaký je tvůj nejzajímavější 
zážitek ze studia?

Jistě, jaké si to uděláš, takové to máš. 
Určitý způsob odreagování je vždy 
důležitý, neznamená, že by mělo být 
zanedbáno studium. Není nadto si 
občas někam zajít s kolegy.

Nejspíš bych mu vzkázal, že jde správnou 
cestou. Nerad bych něco měnil. Přeci 
jenom to, kým jsem byl a co jsem dělal, 
mě teď dostalo tam, kde jsem.

Přesčas v laboratoři kvůli pochybným 
výsledkům a výklad garanta k tomu, 
proč se výsledek liší. Měl jsem dobrý 
pocit, že jsme neodvedli špatnou práci. 

Vždy mě bavilo pracovat s léčivy 
a zajímalo, jestli je za tím něco víc a co 
se skrývá. Chtěl bych znát všechny 
mechanismy a výsledky spojené 
s výrobou, zpracováním i používáním. 

Tomáš Uher,
Farmacie



90 % 
absolventů je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života

34 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů pracuje  
ve vystudovaném oboru 

76 % 

40 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 26. ledna 2022. 

Až budeš na fakultě, můžeš si v experimentálních 
laboratořích ověřit ekonomické teorie na vlastní kůži.

  fb.com/econmuni 
  econmuni

www.econ.muni.cz 

S námi se vyplatí počítat!

MUNI ECON tě provede od zákonitostí 
ekonomie a matematiky až k zajímavostem 
finančních trhů, managementu a marke- 
tingu firem nebo pravidlům státního 
rozpočtu. Nahlédneš ale i do světa FinTech 
a dalších nových oborů. Naučíš se kriticky 
myslet, analyzovat a prezentovat své 
názory. Už v rámci studia tě připravíme na 
mezinárodní oborové zkoušky a certifikáty 
(ACA, ACCA, CFA, PRINCE2 ad.). 

Napoj se na praxi! Díky široké nabídce 
stáží v partnerských firmách, institucích 
veřejné správy či neziskových organiza- 
cích ti pomůžeme v získávání cenných 
kontaktů pro profesní uplatnění. 
Aktivně vyhledáváme a podporujeme 
nadané studenty v rámci exkluzivní 
skupiny TopSeC (Top Students Centre), 
ve které získáš jedinečnou možnost 
setkávat se pravidelně s experty z praxe. 

Procestuj s námi svět! Můžeš studovat 
na kanadské University of Victoria nebo 
získat druhý titul na britské University 
of Huddersfield, francouzské Université 
de Rennes, italské univerzitě Piemonte 
Orientale nebo ve finském Tampere. 
Možnosti studijních pobytů v zahraničí 
jsou díky 117 partnerským smlouvám 
otevřené všem. 

Spolehni se na zázemí! Studium na MUNI 
ECON znamená vzdělávání v moderních 
prostorách a přístup ke špičkovým 
elektronickým zdrojům! Jsme jediná 
vysoká škola v ČR, která má terminál 
Bloomberg a aktivně jej využívá ve výuce. 

EKONOMICKO-SPRÁVNÍ 
FAKULTA



Proč jsi zamířil na ekonomicko-
správní fakultu?

Je studium a život s Masarykovou 
univerzitou také zábava?

Co bys poradil svému mladšímu já?

Jaký je tvůj nejzajímavější 
zážitek ze studia?

Kvůli koronaviru jsem nemohl naplno 
využít všechny možnosti, které 
univerzita nabízí. I tak jsem si první 
rok na škole užil a zábavnou se online 
výuku snažili udělat i učitelé. 

Zapojovat se do věcí kolem něj a nebát 
se využívat příležitostí. Další radou by 
určitě bylo učit se průběžně, jenže to se 
nedaří ani mému nynějšímu já. 

Mám dva. První zkouškové období 
a focení pro fakultu. Díky tomu jsem 
si poprvé prošel fakultu. A snad se už 
nebudu ztrácet na chodbách.

Ekonomie je důležitou součástí našich 
životů, už na gymnáziu mě zajímal 
marketing a management. Když jsem 
měl vybraný obor, byl na řadě výběr 
školy, a jelikož jsem o ESF slyšel 
samou chválu, volba byla jasná.

Ondřej Jobánek,
Podniková ekonomika 

a management



94 % 
absolventů a absolventek je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života 

29 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů a absolventek pracuje  
ve vystudovaném oboru 

75 % 

34 %
uchazečů a uchazeček je přijato

Dny otevřených dveří se konají 21. a 22. ledna 2022. 

Na fakultě se můžeš stát součástí skvělé 
komunity studentského Radia R nebo MUNI TV 
a třeba v nich mít i vlastní pořad. 

  fb.com/FSS.MUNI.CZ
  muni_fss

www.fss.muni.cz 

FAKULTA 
SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Zajímá tě, jak funguje 
lidská společnost? 
Sleduješ svět kolem 
sebe a chceš mu lépe 
porozumět? Máš rád 
otevřené a přátelské 
studijní prostředí? To 
všechno u nás získáš. 

Vzdělávání na FSS MU je jedinečná 
příležitost pro všechny, kteří mají odvahu 
a motivaci ovlivnit svou budoucnost. 
Po každé přednášce budeš mít chuť 
dál přemýšlet a diskutovat. S každým 
seminářem se kousek získaných znalostí 
změní v prakticky využitelné schopnosti. 
S každou hodinou praxe se budeš cítit 
jistější v tom, co umíš.  

Je o nás zájem, protože nabízíme tradiční 
i unikátní studijní programy, které si můžeš 
kombinovat podle toho, co tě zajímá. 
Možnost zvolit si unikátní složení předmětů 
ve svém studijním programu je další 
přidanou hodnotou.  

Díky tomu jsme jedna z nejlépe 
hodnocených sociálněvědních škol 
v Česku. Studium u nás bude výzva, ale 
jeho náročnost má svůj smysl. O tom nás 
opakovaně přesvědčují úspěchy našich 
absolventů a absolventek.  

Fakulta se může chlubit pestrou mezinárod- 
ní atmosférou. Na výběr budeš mít více než 
250 partnerských evropských i světových 
univerzit – studijní nebo pracovní stáž může 
trvat týden, ale klidně i rok. A zahraniční 
odborníci tě budou učit i přímo u nás.  

Na MUNI snad není akčnější fakulta, 
jejíž studenti by tolik organizovali různé 
akce a podíleli se na společenském 
dění. Za všechny mluví třeba projekty 
Fakescape, Symbios nebo Ekofilm.  



Proč jsi zamířila na fakultu 
sociálních studií?

Je studium a život s Masarykovou 
univerzitou také zábava?

Co bys poradila svému mladšímu já?

Jaký je tvůj nejzajímavější 
zážitek ze studia?

Určitě. Máme předměty, které nejsou 
jen o „biflování“. Pracujeme na 
skupinových projektech. Při tvorbě 
rozvrhu máme dost volnou ruku, takže 
si můžeme rozvrhnout studium tak, aby 
zbyl čas na volnočasovou zábavu.

Ze začátku jsem měla strach z toho, co mě 
čeká. Takže bych si vzkázala, že pokud člověk 
plní povinnosti včas, není potřeba se tak 
strachovat.

To bude nejspíš můj úplně první den 
studia na FSS. Měla jsem zrovna seminář 
a ještě teď si pamatuji, co se probíralo. 
Byla to vlastně první zkušenost s tím, jak 
studium bude probíhat.

Poznala jsem pár studentů z fakulty, kteří 
mě inspirovali. Líbilo se mi, jak obratně se 
při debatách dokáží pohybovat v tématech 
souvisících s oborem a kolik toho ví. Něco 
takového jsem chtěla i pro sebe.

Karolína Strážnická,
Sociologie a Sociální práce



 

92 % 
absolventů je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života 

56 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů pracuje  
ve vystudovaném oboru 

97 % 

  fb.com/FI.MUNI.cz 
  fi_muni 

www.fi.muni.cz 

Informatika je obor, který 
od svého startu ještě 
nestihl zpomalit. Pokud i ty 
jedeš na IT vlně, které 
patří budoucnost, zamiř 
právě sem. 

Na Masarykově univerzitě jsme tušili, 
kam se svět ubírá, a tak jsme Fakultu 
informatiky MU v roce 1994 založili jako 
vůbec první samostatnou informatickou 
fakultu v Česku. 

Začali jsme taky rychle chápat, že IT 
není jenom pro kluky, a tak se dnes 
můžeme chlubit tím, že holka je tu 
každý pátý vysokoškolák. Navíc zdejší 
absolventka Dita Přikrylová vytvořila 
neziskovku Czechitas, která se snaží 
k informatice přitáhnout i holky, které by 
mohly mít strach, že je to mužský obor 
(fakt není!). 

Na fakultě je dvacet jedna laboratoří 
zabývajících se vším od kryptografie 
po zpracování přirozeného jazyka. 
Unikátem je takzvaný Kybernetický 
polygon, v němž se na simulovaných 
kybernetických útocích školí nejen 
studenti, ale i špičkoví bezpečnostní 
experti. Součástí areálu FI MU je také 
vědeckotechnický park Cerit, kde sídlí 
spousta firem provázaných s výukou.  

Už v průběhu bakalářského studia se 
tak můžeš zapojit do řešení skutečných 
problémů a úkolů z praxe. Fakulta 
spolupracuje s téměř třiceti průmyslovými 
partnery, a studenti díky tomu každoročně 
ve spolupráci s firmami obhájí přes sto 
závěrečných prací. 

A protože není možné žít jen z IT, na konci 
jarního semestru se na fakultě vždy 
koná filmový festival, na němž studenti 
představují svou autorskou tvorbu, a také 
uvádějí divadelní hru, kterou v rámci výuky 
dva semestry připravovali. 

FAKULTA
INFORMATIKY 

63 %
uchazečů je přijato

Dny otevřených dveří se konají 25. listopadu  
a 20. prosince 2021 a 4. února 2022. 

Fakulta staví na úzkém propojení s praxí. Piš svoji 
diplomku ve spolupráci se světovými IT firmami  
nebo vyraz čerpat zkušenosti na stáž. 



Klára Petrovičová, 
Umělá inteligence a zpracování dat

Proč jsi zamířila 
na fakultu informatiky?

Je studium a život s Masarykovou 
univerzitou také zábava?

Co bys poradila svému mladšímu já?

Jaký je tvůj nejzajímavější 
zážitek ze studia?

Určitě. Některé přednášky připomínají 
spíš TED Talk. O takové předměty je 
pak největší zájem. Mimo to MU pořádá 
spoustu zajímavých akcí. Konkrétně 
filmový festival, nebo Den SPP. 

Poradila bych si, abych začala dřív 
s programováním a nebála se chodit 
na olympiády. Spolužáci, kteří mají 
předchozí znalosti, mají výhodu. 

V prvním ročníku jsem se zúčastnila 
soutěže pro studenty FI, díky které jsem 
se dostala na stáž do firmy Y Soft. A ze 
stáže se stala práce na poloviční úvazek.

Vždycky mě bavily nejnovější technologie 
a chtěla jsem v těchto oblastech sama 
něčím přispět. S programováním jsem 
sice neměla zkušenosti, ale důležitější je 
logické uvažování, matematika a efektivní 
řešení problémů, na což se FI zaměřuje.



94 % 
absolventů je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života

34 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů pracuje 
ve vystudovaném oboru 

78 % 

39 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 20. ledna 2022.  

Bude tě tu učit řada bývalých špičkových  
sportovců a v lavici budeš dost možná sedět 
s některým z těch současných. 

  fb.com/MU.FSpS
  sport_muni

www.fsps.muni.cz 

Pohyb je tvůj život, 
nemůžeš bez něj být, 
ale zároveň víš, že 
jenom s ním si v životě 
nevystačíš? S přihláškou 
sem se trefíš do černého.

Někdy jí studenti taky říkají Fakulta 
Splněných Snů. Je proslulá svou rodinnou 
atmosférou a přátelským přístupem 
ke studentům. 

Oblast sportu se rychle rozvíjí a poptávka 
po zdravém životním stylu, fitness 
a trenérství roste. Nejmladší fakulta 
Masarykovy univerzity proto připravuje 
nejen budoucí učitele tělesné výchovy, 
ale i trenéry různých směrů, rozhodčí, 
odborníky na regeneraci a výživu 
nebo fyzioterapeuty či zaměstnance 
bezpečnostních složek a manažery 
ve sportu. 

V prostorách univerzitního kampusu 
v Bohunicích, kde fakulta sídlí, se 
nachází velká sportovní hala a několik 
specializovaných tělocvičen. Hned vedle 
budovy fakulty má navíc vyrůst nová krytá 
atletická hala. 

Pro většinu zdejších studentů platí, že 
je sport zajímá prakticky i teoreticky. 
Sami sportují a do toho se podílí na 
chodu sportovních klubů nebo výzkumu. 
Na fakultě se zkoumá fyzická zdatnost 
běžné populace i profesionálních 
sportovců, pořádají semináře o zdravé 
výživě, nebo tady vznikl projekt, který 
pomocí pohybové intervence vrací 
do života pacienty po onkologické léčbě.  

A pokud jsi na tom až tak dobře, že 
to skvěle válíš v některém sportu 
v reprezentaci, určitě tě zaujme, že se sem 
můžeš dostat i bez přijímacích zkoušek. 

FAKULTA 
SPORTOVNÍCH STUDIÍ



Proč jsi zamířil na fakultu 
sportovních studií?

Je studium a život s Masarykovou 
univerzitou také zábava?

Co bys poradil svému 
mladšímu já?

Jaký je tvůj nejzajímavější 
zážitek ze studia?

Samozřejmě, vlastně se mi během 
studia ještě nepovedlo se nudit.

Ten vyberu, až budu mít studium 
za sebou, ať to pořád neměním.

Matěji, choď plavat a hrát basket.

To je jednoduché. Žiju sportem, 
a kde jinde bych se mohl v tomto 
směru lépe vyblbnout než právě 
na sportovce?

Matěj Strouhal,
Speciální edukace  

bezpečnostních složek



Masarykova univerzita se o své studenty (a dokonce 
i uchazeče) stará prostřednictvím několika pracovišť, 
se kterými je dobré seznámit se ještě před nástupem 
na MUNI nebo v samotném začátku studia. V rámci 
poradenské sítě se můžeš obrátit na příslušné 
pracoviště, ať již s otázkami týkajícími se studia, 
s tvými problémy, nebo s otázkami na možnosti stáží 
a následného budoucího povolání. 

Kdo ti na MUNI 
podá pomocnou 
ruku? 
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Kariérní centrum 
Kariérko je tu pro tebe od prvního dne 
na MUNI. Hned v prváku ti pomůže s tvou 
adaptací. Zajišťuje totiž celouniverzitní 
akci Prvákoviny. Zde se dozvíš, jak 
funguje fakulta, jak si zapsat předměty, 
ale hlavně se potkáš se svými novými 
spolužáky. S Kariérkem zůstaň v kontaktu, 
protože spolu s námi můžeš rozvíjet 
své dovednosti, získávat nové znalosti 
nebo zjistit, kde všude se můžeš uplatnit, 
jak se na to připravit a co třeba můžeš 
vylepšit. Poradci ti pomohou odhalit 
tvoje silné stránky i rezervy. Proberou 
s tebou tvé budoucí plány, a pokud si 
nebudeš jistý, kam dál, pomohou ti najít 
správný směr. Na našich akcích se potkáš 

se zaměstnavateli a zajímavými lidmi 
z praxe. Našim cílem je, abys univerzitu 
opouštěl připraven na svou kariéru, ať už 
se rozhodneš být kýmkoliv. 

Už v prvním ročníku se 
můžeš přihlásit do kariérního 
portálu JobCheckIN, který nabízí stáže, 
praxe a úvazky vhodné pro 
studenty MUNI, můžeš si zde domluvit 
i spolupráci na bakalářské práci. Nabídky 

můžeš filtrovat podle svých dovedností 
a zájmů. Když si nebudeš vědět rady, obrať 
se na nás – kariera.muni.cz.

Poradenské centrum
Na poradenském centru pomáháme 
studentům v průběhu celého jejich studia. 
Naším cílem je dostat k tobě včas ty 
správné informace, provést tě základními 
studijními tématy a nasměrovat tě 
ke zdroji správných odpovědí. Studentům, 
kteří se nacházejí v nesnadné životní 
situaci, zajišťujeme bezplatné konzultace 
s našimi profesionálními psychology. 
Zkrátka jsme jedno ucho, pokud potřebuješ 
s něčím poradit. Více najdeš na adrese 
muni.cz/studenti.

Středisko Teiresiás 
Středisko Teiresiás je tu pro všechny, 
komu studium komplikují specifické 
poruchy učení, psychická onemocnění 
nebo poruchy autistického spektra, nebo 
ty, kdo se studiu nemůžou věnovat naplno 
kvůli trvale či přechodně zhoršenému 
zdravotnímu stavu, smyslovému nebo 
pohybovému postižení. Pro další 
informace můžeš navštívit naší webovou 
stránku teiresias.muni.cz/studium.

Kariérní centrum pořádá tvoji první akci – Prvákoviny, 
Poradenské centrum pomáhá v průběhu celého studia 
a Teiresiás je tu pro všechny se specifickými potřebami. 
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muni.cz/uchazeci
Základní orientační místo, kde najdeš 
kompletní nabídku studijních programů 
na MUNI, jejich profily a podrobnosti 
o vyučovaných předmětech, oborových 
přijímačkách nebo uplatnění absolventů. 
Dostaneš se odtud taky na e-přihlášku. 

muni.cz/tsp
Vše o testu studijních předpokladů, který 
budeš muset složit při přijímačkách na 
většinu studijních programů na MUNI. 
Najdeš tu zadání z minulých let včetně 
klíčů k řešení i výklad typických úloh. 

facebook.com/studujnamuni
Přidej si nás na Facebooku a nic 
podstatného, co se týká uchazečů 
o studium, ti neunikne. 

instagram.com/muni_cz
Sleduj Masarykovu univerzitu na 
Instagramu. Ukážeme ti, jak to na MUNI 
a v Brně vypadá. Náš hashtag je #municz, 
takže až přijedeš na den otevřených dveří, 
určitě ho použij. 

prostredoskolaky.muni.cz 
Web, kde najdeš pěkně po kupě většinu 
aktivit, které pro středoškoláky na MUNI 
připravujeme, jde třeba o speciální kurzy 
a přednášky, korespondenční semináře, 
exkurze, soutěže a soustředění. Stačí si 
jen vybrat podle toho, jaký obor tě zajímá. 

em.muni.cz
Pokud chceš být už na střední v přímém 
kontaktu s tím, co se děje na Masarykově 
univerzitě, sleduj náš zpravodajský 
portál. Denně píšeme o novinkách 
ze studentského života nebo o tom,  
na co přišli naši vědci.

Kam 
dál?

40



Staň se součástí komunity, které není 
okolní svět lhostejný. Získáš nové 
přátele i kontakty. Stáhni si appku!

muni
pomáhá

Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ 
vzniklo na Masarykově univerzitě v bře- 
znu 2020 v reakci na výzvu rektora MU 
Martina Bareše v souvislosti s epidemií 
nemoci covid-19. Centrum se stále  
aktivně věnuje boji s koronavirem, 
propojuje dobrovolníky s jednotlivci 
i institucemi. 

Škála dobrovolnické práce je široká, 
od pomoci ve zdravotnických či sociálních 

v oblastech jižní Moravy zasažených 
tornádem.

Díky mobilní a webové aplikaci MUNI 
POMÁHÁ můžeme jednoduše propojit 
dobrovolníky s těmi, kdo potřebují pomoci. 
Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ 
se ocitlo mezi 28 evropskými laureáty ceny 
ze všech členských zemí Evropské unie 
a získalo v roce 2021 prestižní European 
Citizen‘s Prize.

zařízeních, přes hlídání a doučování dětí, 
až po zajištění nákupů seniorům a dalším 
potřebným lidem.

Naše aktivity ovšem nejsou vázány jen 
na pomoc při pandemii, vznikají u nás 
i nové dobrovolnické programy, například 
Studentská právní poradna, Inkubátor 
pomoci či Letní škola doučování. Zároveň 
reagujeme na přicházející výzvy, naši 
dobrovolníci se zapojují do pomoci 

www.munipomaha.cz



Nabídku MUNI předmětů 
a oblečení najdeš 
v univerzitním obchodu 
Scalanterie nebo na 
www.munishop.cz.

#nosimMuni

NOSÍŠ 
MUNI?


