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Martin Košťál, 
student archeologie

Buď člověkem, který 
za něco stojí. MUNI ti 
otevře cestu 
Ahoj, asi se právě chystáš vybrat si další 
cestu svého života a já mám tu čest ti 
naši Masarykovu univerzitu přiblížit. 
Obvykle by po této větě následovala chvála 
na MUNI společně s mnoha důvody, 
proč tady studovat. Jsem toho názoru, 
že takových textů je s rozdílnými tvářemi 
mnoho a většina univerzit v České 
republice nabízí podobné možnosti. 
Nebudu o tom psát. Nejdůležitější je to, 
co ti škola a ti, kdo v ní učí, dají, ať už ji 
dokončíš, nebo ne. Nech mě teď prosím 
mluvit v podobenstvích. 

Nezáleží na tom, jak moc dobrého koně 
budeš mít, kolik závodů už vyhrál, kolika 
stájemi už prošel, ale záleží na tom, kdo 
bude jezdcem. Tím jezdcem jsi teď ty a ty 
sám se musíš přiblížit tomu, čeho chceš 
s dobrým koněm dosáhnout, a zároveň 
zůstat člověkem. Univerzita ti dá všechny 
možnosti. Jak je využiješ, je na tobě. 
Pamatuj však stále na tuto myšlenku:

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, 
ale člověkem, který za něco stojí.“ 

Patří Albertu Einstenovi a ty si jistě 
říkáš, že tak úplně neladí s představou 
premianta. Ale právě v souladu s touto 
myšlenkou naši studenti v průběhu 
pandemie COVID-19 neváhali a navzdory 
riziku šli pomoci. Nehleděli na vlastní 
pohodlí, ale na udržení fungování 
společnosti. V duchu masarykovských 
myšlenek se snažili být prospěšní prací. 

Pokud na naší univerzitě pojmenované 
po tomto velikánovi budeš studovat, dá ti 
to, co nikde jinde nezískáš, i když budeš 
premiant: pokoru, silnou vůli pracovat 
a dokončit své projekty. Každý, kdo tu 

nejde pouze s davem, ale projevuje zdravou 
lidskou zvědavost, má možnost získat 
odpovědi. Už od prvních dnů nám tady 
všichni vštěpují, že neexistuje hloupá 
otázka studenta, existuje pouze hloupá 
odpověď na ni – díky tomu, že jdeme bouři 
vstříc, časem poznáme, že se blíží, můžeme 
se na ni připravit, a co víc, dokonce se jí 
vyhnout. 

Jedním z mnoha masarykovských ideálů 
je i pravda. Vím, že často vede k nutnosti 
zodpovídat se svým pochybením, sám jsem 
to zažíval často. Ale přímý přístup a odvaha 
postavit se problémům čelem se u nás 
stále cení, byť ten, kdo říká nepříjemnou 
pravdu, by sám měl přijít s řešením. 

Sám jsem přišel studovat archeologii ze 
střední školy odborného zdravotnického 
zaměření. Od prvního semestru studia 
jsem ale díky snaze o tyto ideály mohl 
spolupracovat na univerzitních projektech. 
Vyzkoušel jsem si většinu základních 
směrů svého oboru včetně výzkumů ve 
Francii, Chorvatsku či stáže v Polsku. 
Kdykoliv jsem řešil jakýkoliv soukromý 
projekt, mohl jsem si zažádat o vypůjčení 
univerzitního vybavení. 

Díky těmto projektům a opoře ze strany 
ústavu jsem už rok součástí 3D ateliéru, kde 
se věnujeme dokumentaci a rekonstrukci 
archeologické minulosti. Z počátku studia 
sice bylo těžké se rozkoukat, ale studentský 
kolektiv i podpora ze strany učitelů mi 
umožnila se ve studiu zorientovat. Ale 
nic není zadarmo a člověk musí mnoho 
investovat. 

Dokonalí nebudeme nikdy, ale buďme sami 
sebou.



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 doporuče-
ný 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 potřebu-
ješ. 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 vyří-
zení 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 zahra-
niční 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. 
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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 24. a 25. dubna 
2021 (sobota a neděle), aby se pak dalo 
v klidu připravit na maturitu. Pokud se 
hlásíš do více studijních programů, test 
skládáš jen jednou. Přijímačky se navíc 
zpravidla konají na několika místech 
v České republice i na Slovensku. Přesné 
termíny pro jednotlivá města najdeš ve své 
e-přihlášce. 

Čeká na tebe 60 otázek rozdělených 
do šesti oblastí, všechny jsou v češtině 
s výjimkou deseti, které jsou v angličtině. 
Čekají tě numerické i verbální úkoly, 
otázky testující kulturní přehled 
a prostorovou představivost a také 
kritické a analytické myšlení. Tvým 
úkolem je vždy vybrat z pěti možností 
jednu správnou. Podrobnosti hledej  
na www.muni.cz/tsp.

Jak se podává přihláška?
Přihláška na Masarykovu univerzitu se 
podává jen elektronicky, a to od 1. listopadu 
2020 do 28. února 2021. 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 450 
až 800 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
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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Přestaň se  
bát otázky,  
co z tebe bude
Při rozhodování o tom, jaký si vybrat obor, na tuhle 
otázku určitě dojde. Budou se ptát kamarádi i rodiče. 
Možností budoucího uplatnění je spousta a má smysl 
se jimi zabývat, ale není to to hlavní. Daleko důležitější 
je, jestli ti dává smysl na oboru strávit nadcházející 
léta. A také to, co ti může studium na univerzitě dát.

se ale neptají sami sebe, jestli je to opravdu 
baví,“ vypozoroval Očenášek. 

Na to, aby se tahle chyba neopakovala, 
je dobré, když se vyptáte na podrobnosti 
o průběhu studia už dopředu lidí, kteří už 
v něm jsou. A co radí kariérní poradci beze 
zbytku, je hledat v popiscích studijních 
programů také univerzálně přenositelné 
kompetence, které člověk uplatní kdekoliv 
bez ohledu na konkrétní odvětví a které jsou 
na trhu práce obecně vysoce ceněné. 

Jestli jste už někdy viděli pracovní 
inzeráty, možná vás až zarazilo, jak často 
se v nich požaduje ochota učit se, týmová 
spolupráce, flexibilita, kreativita, orientace 
v informacích nebo prezentační dovednosti 
a zvládání zátěže. Věřte, že studium na 
vysoké škole s sebou občas nese náročnější 
momenty, takže právě tohle se z velké části 
naučíte. A hodí se i zkušenosti z jakékoliv 
stáže či praxe. 

„Řešili jsme případ studenta, který měl 
strach, že když jen pracoval v kavárně, nic 
neumí. Ale on si přitom musel vychytat 

time management, naučit se komunikovat 
s lidmi a zvládat zátěž,“ říká Očenášek. 

Pokud se vám stane, že po pár měsících 
budete přemýšlet, jestli jste se s volbou 
oboru neunáhlili, nemusíte hned 
ukončit studium. „Docházeli za mnou 
dva informatici, kteří chtěli přejít na 
religionistiku. Informatiku si původně 
vybrali, protože byla perspektivní a měli 
pro ni předpoklady, jenže pak jim chyběl 
humanitní přesah. Jeden to nakonec vyřešil 
tím, že si zapsal pár předmětů z jiných 
fakult, a druhý přešel na dvojobor, kde 
kombinoval informatiku a psychologii,“ 
vzpomíná Očenášek, podle kterého je to 
dobrý recept. 

Jestli vás ani předchozí řádky nepřesvědči-
ly, že otázkou, co ze mě bude, není třeba se 
tolik trápit, existuje i jiná možnost. Kari-
érní centrum vám pomůže ještě při studiu. 
Každý semestr vypisuje předmět kariérní 
start a dozvíte se v něm, jakými směry se 
můžete po škole ubírat, jak dosáhnout vys-
něného zaměstnání nebo také to, jak vlastní 
nápad přetavit třeba v podnikání. 

Ideální případ je jasný. Už někdy v průběhu 
střední víš, že tě baví třeba matematika 
a zeměpis, takže se přihlásíš na geografii, 
vystuduješ ji a hned po škole dostaneš práci 
v kanceláři územního plánování. 

To zní skvěle, ale v reálném životě to tak 
ne vždy funguje. „Rozhodně to není chyba. 
Právě naopak. V Česku se někdy až nezdravě 
fixujeme na obory a studenti jsou nešťastní, 
když dokončí sociologii, ale nevidí 
v inzerovaných pozicích práci sociologa. 
Přitom zrovna oni najdou uplatnění na 
spoustě jiných pozic,“ dává příklad Vojtěch 
Očenášek, poradce Kariérního centra 
Masarykovy univerzity. 

Když za ním studenti chodí s prosbou 
o radu, protože je už obor nebaví nebo si 
nejsou jistí, jak se s ním po škole uplatní, 
je většinou vidět, že dělají jedny a ty samé 
chyby: Nechají se do konkrétního oboru 
natlačit rodiči nebo sami sebou. 

„Někdy si nejsou jistí, co si vybrat, a tak si 
řeknou, že když jim jde matematika a mají 
z ní jedničky, mohli by jít třeba na ni. Už 
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Pracoval jsem jako astronom, ale 
práce na hvězdárně byla hodně 
stereotypní. Přešel jsem na volnou 
nohu jako fotograf a popularizátor 
astronomie. Stal jsem se 
fotovyslancem Evropské jižní 
observatoře a několik mých snímků 
hvězdné oblohy si vybrala NASA. 

Na informatiku jsem šel hlavně 
proto, že mi tehdy počítače přišly 
jako zajímavé médium pro hry. 
A i když už nedělám počítačové 
hry, programování se mi hodí jak 
pro vytváření virtuálních prototypů 
deskových her, tak pro práci s daty 
při jejich vývoji. 

Do učitelské praxe jsem se nikdy 
nehrnul, ale MUNI mě na život 
výborně připravila. Byl jsem 
čerstvě porevoluční prvák a na 
pedagogickou fakultu se tehdy 
vrátila řada osobností plných toho, 
co chtějí do mladých narvat. Měli 
jsme fantastickou psychologii 
či religionistiku. Těžím z toho 
dodnes.

Na studiích jsem se zapojil 
do spolku Aiesec, který 
zprostředkovává první pracovní 
zkušenosti ve firmách. Vždycky 
jsem chtěl dělat něco svého, 
a i když nám první podnikatelský 
nápad zkrachoval, díky kontaktům 
ze studií i podnikání jsem neměl 
problém najít další uplatnění.

Důležité je si uvědomit, že 
absolvent farmacie není „jen“ 
lékárník. K práci klinického 
farmaceuta mě, po určitém čase 
stráveném v lékárně, přiměla 
potřeba pokročit vědomostně dál, 
získat lepší příležitost spolupráce 
s lékaři a stát se součástí týmu 
pečujícího o pacienta.  

Petr Horálek, PřF   
fotograf

Vladimír Chvátil, FI  
vývojář deskových her

Petr Horký, PdF 
režisér a cestovatel

David Šiška, ESF 
manažer v Mitonu

Lukáš Bauer, FaF   
klinický farmakolog

Může z tebe být cokoliv

Už od mala mě zajímal svět vědy 
a chtěla jsem poznat ta největší 
tajemství života. Pro dívku to 
ale tehdy nebylo považováno 
za nejvhodnější, a tak mi rodiče 
doporučili praktickou kariéru 
a studium práv. Měla jsem štěstí 
na inspirativního učitele, který mi 
otevřel obzory a cestu do světa 
vědy. Vědecká práce na analýze 
nových technologií mě opravdu 
naplňuje.

Alžběta Krausová, PrF 
právo umělé 

inteligence

První věc mi vyšla v nakladatelství 
Větrné mlýny. Potřebovali ušetřit 
na nákladech, a tak přišli na fakultu 
s knížkou mladé německé autorky 
a hledali překladatele. Měl jsem 
tak aspoň nějakou první pracovní 
zkušenost. Když mi ale Kniha Zlín 
nabídla později Nesbøho, vůbec 
jsem ho neznala.

Kateřina Krištůfková,  
FF, překladatelka 
Jo Nesbøho

Jako bývalému sportovci mi 
dávalo smysl jít studovat učitelství. 
Zároveň jsem se potřeboval nějak 
živit, a tak jsem pomáhal na pozici 
manažera. Tehdy nikdo nevěděl, co 
to znamená. Zkrátka jsem chodil 
na brigádu do fotbalového klubu. 
Byla to velká půlroční škola. 

Nastoupila jsem na oddělení ARO 
spojené tehdy se záchrankou, 
u níž jsem pak zůstala. Oborový 
záběr je u zdravotnické záchranné 
služby široký a u výjezdů s lékařem 
se často rozhoduje o životě. 
Jako ředitelka mám i další úkoly, 
musela jsem si dostudovat zákony 
a předpisy týkajících se ZZS, ale 
i hospodaření či veřejných zakázek. 

Jiří Hamza, FSpS  
šéf českého biatlonu

Hana Albrechtová, LF 
ředitelka ZZS JMK

Politologický a sociálně-vědní 
background mi pomohl chápat 
věci ze světa technologií v širším 
kontextu. Dalo by se říct, že 
jsem zodpovědná především 
za to, abychom na náš produkt 
nepohlíželi jen jako technokrati, 
ale udělali ho tak, aby ho lidé 
skutečně využívali pro naplnění 
své potřeby.

Petra Vaškových, 
FSS, produktová 
ředitelka Kiwi
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Samotným diplomem z vysoké školy už dnes 
zájemci o práci nikoho příliš neoslní. Nejlepší je 
podpořit ho ještě odpovídající praxí. Nemusí jít 
nutně jen o brigády při studiu, výborné zkušenosti 
můžeš nabrat třeba i při psaní závěrečné práce. 

Díky bakalářce 
získala skvělou 
praxi 
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Už na bakalářském stupni si to vyzkoušela 
Anna Šestáková z ekonomicko-správní 
fakulty, která si díky tomu zvolila pro 
magistra trochu jiný obor.

„Na gymnáziu mě zajímala matematika 
a k ní se pak přidala ekonomie jako 
zajímavý obor, s nímž se člověk 
dennodenně potkává. Bavilo mě také 
organizovat různé akce a vést lidi, a když 
jsem hledala vhodný studijní program, 
zaujala mě podniková ekonomika, která 
v sobě zahrnuje management,“ říká Anna 
s tím, že Masarykovu univerzitu si vybrala 
díky výborné prezentaci na veletrhu 
vysokých škol. 

Přestože mnohým může znít podniková 
ekonomika jako hodně praktický obor, 
Anna šla na univerzitu s vědomím, že 
ji minimálně v prvních letech čeká spíš 
teorie a také hodně učení. „Musím ale 
říct, že mi dala fakulta po praktické 
stránce mnohem víc, než jsem čekala. 
Po prvním ročníku nabízí řadu seminářů 

zaměřených na praxi. Jako studenti jsme 
v nich měli vždy velký prostor diskutovat 
o různých případech, vyměňovat si 
znalosti a zkušenosti a díky tomu se dál 
vzdělávat.“

Během studia ji začala stále víc bavit 
statistika a dostala se k datové analytice. 
Když pak chtěla svou bakalářskou práci 
zaměřit na nějaký konkrétní úkol, 
doporučila jí vedoucí práce strojírenskou 
společnost, která už s fakultou 
spolupracovala. Anna se tak mohla 
zapojit do řešení problematiky snížení 
zmetkovitosti při výrobě. 

Ve firmě nakonec strávila loňské letní 
prázdniny a pracovala na nových 
algoritmech pro kontrolu výrobní linky 
a jejich využití při sledování procesu 
výroby a zjišťování, kde v něm můžou 
nastávat největší problémy a na co 
všechno můžou mít tyto komplikace vliv. 
Pracovala především se statistickými daty 

o průběhu jednotlivých úkonů a kvalitě 
výsledných produktů, ale podívala se také 
přímo do výroby. 

„Ještě před nástupem do firmy nás vzali 
do haly, kde nám technolog předvedl 
celou výrobní linku, popsal nám, co 
a jak se na ní vyrábí a testuje, a jaké 
informace můžeme dostat jako podklady 
pro analytickou práci. Důležité pro mě 
bylo, že kdykoliv jsme v týmu řešitelů 
narazili na nějaký problém nebo jsme 
něčemu z procesů nerozuměli, mohli jsme 
v podstatě kdykoliv zavolat technologovi 
nebo si prostě zajít rovnou do výroby a vše 
si ověřit,“ pochvaluje si Anna skvělou 
zkušenost. 

Díky intenzivní dvouměsíční práci na 
konkrétním projektu si odnesla celou 
řadu praktických zkušeností a informací, 
k nimž by se ve škole nedostala. 
„Univerzita mi hodně pomohla v tom, 
že jsem se dokázala rychle zorientovat 
v pojmech, které se v praxi běžně 

používají. Pozitivní bylo i to, že univerzita 
člověka připraví na to umět vstřebat 
hromadu věcí za krátkou dobu a rychle se 
přizpůsobit novým věcem. Každodenní 
praxe pak také umožňuje se práci věnovat 
naplno a neřešit tolik školu, která je jinak 
přes rok prioritou.“

Bakalářská práce i praxe jí navíc dala 
ještě jednu zásadní věc, a to lepší 
pochopení toho, co ji baví a čemu by 
se chtěla v budoucnu věnovat. „Práce 
byla statistická a datově analytická, 
a díky tomu jsem si uvědomila, že i když 
je podniková ekonomika fajn, na tyto 
věci se úplně nezaměřuje. Na fakultě 
je ale i obor podniková informatika, na 
který jsem se přihlásila na navazující 
magisterské studium,“ doplnila Anna 
s tím, že pokračovat chce i v práci pro 
firmu, kde by ráda jednak zdokonalila 
navržený analytický nástroj pro hledání 
problematických míst na výrobní lince 
a začala řešit i další úkoly. 

Z dvouměsíční praxe si odnesla řadu praktických 
zkušeností a informací, k nimž by se ve škole nedostala. 
Škola jí zase pomohla rychle se zorientovat v pojmech.
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Kdyby Brno 
neexistovalo, 
studenti by si 
ho vymysleli
Vybrat si vysokou školu znamená taky vybrat si 
město, kde budeš dlouhou dobu žít. Dobrá zpráva 
je, že s Masarykovou univerzitou je spojené 
Brno. Vyzdvihované město vysokoškoláků láká 
na studentskou atmosféru a skvělý poměr  
cena/výkon.
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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.

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 čtvrt, 
narazíš na krásné prvorepublikové vily. 
Je mezi nimi i slavná funkcionalistická 
„tugendhatka“. Další inspiraci pro 
svůj vlastní dům můžeš hledat třeba 
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 

Město (s)tvořené studenty
To, že je Brno studentské město, poznáš už 
po prvních dnech. Zahrádky a kavárny jsou 
vždycky 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 běhaní 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. 

13



Stěhování do 
Brna zvládneš 
levou zadní

Stěhování za studiem není žádná věda, i když se ti to 
tak zpočátku může jevit. Stačí si trochu zjistit, jak  
to tady chodí, a všechno dáš s přehledem.
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přibližně dvou měsíčních nájmů ročně. Jen 
si musíš pohlídat termíny a včas se o něj 
přihlásit.

Bez jídla to nepůjde
Dospělý studentský život znamená mimo 
jiné i starost o tak přízemní věci, jako je 
strava. I pokud ti maminka občas posílá 
něco dobrého na zub, nevyhneš se tomu 
umět si zajistit jídlo sám. 

Jednou z možností je naučit se vařit – 
aspoň základní jídla se pro začátek vyplatí 
ovládnout. Pokud se ale okolo plotny 
zatím moc dobře nepohybuješ nebo chceš 
prostě jen ušetřit čas, zamiř 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 50 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 Veggie 
bar, kde zaženou hlad vegetariáni a vegani. 
Další velké menzy jsou třeba v bohunickém 
kampusu či v areálu kolejí na Vinařské. Na 
Kounicově ulici pak sídlí Pizza Nostra.

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 

Bydlení: Kolej, nebo privát
Stěhování do Brna z jiné části republiky 
znamená v prvé řadě nutnost najít si místo, 
kde budeš moct složit hlavu. Nezáleží 
přitom tolik na tom, jestli tam budeš 
jen přespávat, nebo se tam budeš i učit 
a odpočívat. V obou případech se vyplatí 
věnovat výběru trochu času a předem si 
odpovědět na základní otázku: kolej, nebo 
privát?

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 5 000 korun, a to 
hlavně v závislosti na počtu spolubydlících. 
Pokud se ale rozhodneš pro kolej, 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 nájem. 
Na oplátku si ale nevybereš spolubydlící 
a občas musíš překousnout společné sprchy 
nebo kuchyňku. 

Jít na privát proti tomu znamená 
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. Naproti 
tomu musíš ale počítat s nutností řešit 
drobné opravy nebo ty větší konzultovat 
s majitelem.

Cenově začínají místa na privátech zhruba 
na 3 000 korun, v závislosti na celé řadě 
parametrů se ale dost liší. Podstatnou věcí 
je také vybavenost – někdy je vybavení 
součástí bytu, jindy si ho musíš sehnat nebo 
třeba přivézt od rodičů. 

Nehledě na to, jestli budeš bydlet na koleji 
nebo v bytě, pokud máš trvalé bydliště 
mimo Brno, máš nárok na ubytovací 
stipendium. Vyplácí se každý semestr 
a většinou se jeho výše pohybuje okolo tří 
tisíc korun. Pomůže ti tedy se zaplacením 

Jak si kdo ustele... při rozhodování mezi kolejí a privátem pečlivě zvaž, jaké prostředí ti vyhovuje.

Ubytovací stipendium
Nehledě na to, jestli budeš bydlet na koleji 
nebo na privátu, pokud máš trvalé bydliště 
mimo Brno, máš nárok na ubytovací 
stipendium. To se většinou pohybuje okolo 
tří tisíc korun za semestr, takže ti pomůže 
s přibližně dvěma měsíčními nájmy ročně. 

Klady a zápory  
kolej versus privát 
Kolej
 + snadná dostupnost
 + cenově o něco příznivější
 + zajištěný servis
 - přidělený spolubydlící
 - někdy společné sprchy a kuchyňka

Privát
 + svoboda
 + výběr spolubydlícího
 + většinou více prostoru
 - většinou dražší 
 - náročnější hledání a údržba

▶
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skupiny na Facebooku. Těch existuje celá 
řada podle jednotlivých oblíbených tras. 
Cesta autem bude většinou rychlejší než 
vlakem, cena se bude odvíjet od počtu lidí 
ve voze. 

Jsme rájem pro sportovce
Jakmile zařídíš všechny nezbytnosti pro 
přežití, přijde čas přemýšlet taky o tom, 
co s volným časem. Pokud miluješ sport, 
jsi tady správně: Masarykova univerzita 
je pro sportovce malým rájem. Nejen že tě 
čekají minimálně dva semestry povinného 
tělocviku, ale za malý poplatek můžeš 
sportovat dál, nebo si dokonce s kamarády 
pronajmout některé ze sportovišť 
a uspořádat třeba malý turnaj.

Povinný tělocvik funguje jednoduše – 
jako nováček na MUNI máš povinnost 
absolvovat dva semestry tělocviku během 
bakalářského nebo dlouhého magisterského 
studia. Není ale třeba se děsit – můžeš si 
z bohaté nabídky vybrat, jaký tělocvik to 
bude. 

Nabídka zahrnuje jak klasické sporty, 
jako je fotbal, futsal, volejbal, florbal nebo 
squash, tak ty méně tradiční, jako je jóga, 
fitness, posilovna, kruhový trénink nebo 
třeba žonglování. Jako povinný tělocvik se 
dá absolvovat i turistický kurz – vyrazit 
můžeš pěšky nebo na kolech do hor v Česku 
nebo v zahraničí, v zimě jsou kurzy 
zasvěcené především sjezdovému lyžování 
a snowboardingu. 

Pokud ti dva semestry přijdou málo, neboj. 
Můžeš si zapsat další tělocviky i v dalších 
semestrech, jen si za to budeš muset něco 
málo zaplatit. Pořád to ale vyjde levněji než 
nabídky většiny komerčních sportovních 

středisek. I těch je ale v Brně spousta 
a především na jednorázové návštěvy jsou 
ideální. 

Pokud uvažuješ spíše o sportování po 
vlastní ose, přijde ti vhod právě nabídka 
pronájmu univerzitních sportovišť. Škola 
vlastní a nabízí tělocvičny, posilovny 
či vnitřní i venkovní tenisové kurty. 
Rezervovat si je můžeš jednorázově nebo 
i na celý semestr, jen nepropásni termíny, 
je o ně většinou velký zájem. 

vždycky něco můžeš dát přímo na místě. Jen 
výběr bude menší.

Dojíždění je hračka
Dojíždění do Brna může z různých koutů 
České republiky sice zabrat nějaký čas, 
určitě se tím ale nenechej odradit. Čas 
strávený na cestě bývá dobrou příležitostí 
k odpočinku, ke čtení nebo k učení, pokud 
je to zrovna potřeba. Návštěvy rodičů se 
navíc s postupujícím studiem zpravidla 
stávají méně a méně časté.

V Česku se dá kombinací vlaku a autobusu 
dostat opravdu v zásadě odkudkoliv 
kamkoliv a Brno není výjimkou. Pro 
studenty je navíc veřejná doprava levná. 
Nehledě na typ spoje či dopravce máš nárok 
na slevu 75 procent z běžného jízdného, 
stačí se prokázat platným průkazem ISIC. 
Ten dostaneš ve škole hned v prvních dnech 
semestru. Slevy na vlaky a autobusy navíc 
platí celý rok a po celé republice, nejen 
na trase z domova do školy, jako to bývalo 
dříve. 

Na Slovensku je situace ještě příznivější – 
studenti tam za cesty vlakem neplatí vůbec 
nic s výjimkou symbolického poplatku za 
využití vlaků vyšší kvality. Jen je potřeba si 
jízdenky včas rezervovat – každý spoj má 
omezený počet míst zdarma. Tyto výhody 
přitom platí nejen pro Slováky, ale i pro 
Čechy – můžeš tak na Slovensko vyrazit 
třeba na výlet.

Protože doba pokročila, není už dnes 
prakticky vůbec nutné mít v kapse papírové 
jízdenky. Pokud tedy zrovna nedobíháš 
neplánovaně na vlak na poslední chvíli, 
kup si jízdenku předem přes internet 
nebo přímo v mobilní aplikaci – jednotliví 

dopravci už je dnes běžně nabízejí ke 
stažení. Nejenže se nemusíš starat o další 
doklad, ale také můžeš k nákupu jízdenky 
získat třeba místenku zdarma. 

Další možností, jak se dostat do Brna, je 
spolujízda. Připojíš se zkrátka k někomu, 
kdo do Brna jede autem a má volné místo, 
na oplátku mu přispěješ na benzín. 
K hledání řidičů, kteří jedou tvou trasu, 
můžeš využít buď přímo specializované 
servery, jako je třeba BlaBlaCar, nebo 

Je dobré umět vařit aspoň základní jídla, ale záchranou 
jsou vždycky menzy. Univerzita jich provozuje hned 
několik po celém Brně.
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TÝDEN STUDENTKY

Zkusit si teorii 
naživo je nejlepší 

O jednu z nejrizikovějších skupin obyvatel se v průběhu 
nouzového stavu začala starat studentka fakulty 
sociálních studií Adéla Kubíčková. Nebylo to náhodou. 
Na univerzitě totiž studuje sociální práci, ve které se 
po ekonomické střední škole dokonale našla.
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Dnes už pomalu dokončuje magisterské 
studium, ale na začátky na bakaláři si 
pamatuje dodnes. „První týdny toho 
bylo hrozně moc a člověk nevěděl, jak 
se zorientovat. O to větší šok to byl pro 
mě, která na předchozí škole neměla 
skoro žádné humanitní obory,“ vzpomíná 
Adéla. Jasně, možná by bylo jednodušší 
pokračovat na ekonomicky zaměřené 
vysoké škole, ale to pro ni zkrátka nebylo. 
„Seděla jsem nad tím a říkala jsem si, co 
tady dělám, vždyť já se v žádných číslech 
a tabulkách hrabat nechci.“

Místo matematiky se tak první týdny 
na novém oboru srovnávala s novým 
prostředím, lidmi a všemi možnými 
požadavky, které univerzita na člověka 
klade. „Když přijdete ze střední, je to 
změna. Najednou máte všechno ve svých 
rukách a máte zodpovědnost za sebe sama. 
Každý si musí sám pohlídat, že odevzdá 
včas všechno, co má,“ říká Adéla, která 
si musela udělat pořádek v úkolech nebo 
se naučit s elektronickým informačním 
systémem. Jak ale sama tvrdí, po prvních 
pár týdnech už je všechno jenom lepší. 
A když už člověk opravdu neví, pomůžou 
spolužáci, podpůrné skupiny třeba na 
Facebooku nebo i vyučující.

Když se vrací ke svému bakalářskému 
studiu, vybavuje se jí, že čas dělila hlavně 
mezi školu, úkoly, odpočinek formou 
pomoci jiným a vlastní aktivní odpočinek, 
protože má ráda běhání a pole dance. 
A protože ji obor opravdu chytnul, 
snažila se chodit na všechny přednášky 
a semináře, a když mezi nimi měla 
přestávku, trávila čas většinou v knihovně 
nebo někde v koutku na fakultě, kde psala 

různé seminární úkoly. Mimo to zažívala 
věci, které vyčetla ve skriptech, i naživo. 
Jako dobrovolnice pracovala pro neziskové 
Sdružení Práh a v minulosti se věnovala 
třeba i drogově závislým. 

Také díky těmto zkušenostem se nebála 
na jaře zareagovat na e-mailovou prosbu, 
jejímž prostřednictvím se sháněli studenti, 
kteří by šli pomáhat do nově vzniklého 
brněnského denního centra pro lidi bez 
domova. Zdejší magistrát je kvůli šíření 
koronaviru zřídil hned dvě, protože mu 

svoji cestu a čelit přitom velkému náporu,“ 
líčí studentka.

V centru pracovala od prvního dne, nejdřív 
jako řadový dobrovolník. A byl to velký 
zápřah, protože branami areálu přicházelo 
až 120 klientů denně. „Vydávali jsme 
roušky a jídlo, dezinfikovali jsme koupelny, 
což se muselo dělat pečlivě po každém 
a hlídat, aby se prostředky nechaly správně 
působit, protože mezi těmito lidmi hrozí 
nejen přenos koronaviru, ale i dalších 
nemocí. K tomu jsme neustále hlídali 
dodržování bezpečnostních opatření, ale 
zároveň jsme se s klienty snažili i mluvit 
a hledat cesty, jak je podpořit,“ vypočítává 
Adéla, jež se časem stala pomocnou 
koordinátorkou dobrovolníků. 

Později dostala Adéla další a ještě 
zajímavější roli. Do společnosti Podané 
ruce, která pomoc lidem bez domova 
organizuje, přešla na pracovní úvazek 
a věnuje se tak sociální práci vlastně 
profesionálně. Stala se součástí týmu, 
který si vzal za úkol zavést v kontaktním 
centru pro lidi bez domova režim 
kontrolovaného pití. Doufají, že to povede 
k tomu, že klienti budou konzumovat 
méně alkoholu, což zvýší jejich šance 
na návrat do normálního života. Ona 
sama chce na stejném tématu založit  
i svůj doktorát. 

došlo, že ne všichni mají izolaci kde trávit 
a že právě mezi bezdomovci by se nákaza 
mohla rozšířit velice rychle. 

Byla jednou z prvních, kdo z kraje dubna 
na výzvu reagoval. „Byl to můj obor, takže 
to byla příležitost získat zkušenosti. Navíc 
si myslím, že když má člověk možnost 
někomu pomoct, měl by se jí chopit,“ líčí 
Adéla, co ji vedlo k tomu se přihlásit.

Ačkoliv má Adéla spoustu zkušeností 
s klienty s různými problémy a za sebou 
bakalářskou praxi, která u ní na oboru 
čítá skoro 450 hodin, každodenní práce 
v terénu pro ni byla velká zkušenost. 
„To, co mi dal první měsíc v centru 
v každodenním provozu, to mi nedal 
půlrok praxe. Když někam prvně přijdete 
jako student, jste z toho vyplesklý. 
Ke spoustě věcí vás nepustí a spíš 
kopírujete to, jak se chovají a fungují 
ostatní. V nouzovém stavu jsme si ale 
s lidmi bez domova museli všichni hledat 

Když přijdete ze střední, je to změna. Najednou máte 
všechno ve svých rukách a máte zodpovědnost ze sebe 
sama. Každý sám si musí hlídat, kdy a co má splnit.

Adéla pomáhala při jarní epidemii COVID-19 v denním centru ve Vlhké. 
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Jeď s MUNI 
do světa!

Vyjet na střední škole na rok do zahraničí za studiem 
přijde pěkně draho, ale na vysoké ti na studijní pobyt 
nebo oborovou stáž dáme štědré stipendium, které 
ti pokryje většinu nákladů. Šance vyjet díky MUNI 
na semestr nebo dva třeba do Kanady, Norska, 
Řecka nebo Vietnamu je obrovská. Stačí tu začít 
studovat a chopit se příležitosti. Všechny informace 
i interaktivní mapu, která ti poradí, kam se můžeš 
díky MUNI podívat, najdeš na dosveta.muni.cz.          
A sleduj taky náš Instagram @dosvetasmuni.



Během studia na MUNI jsem byl v Dánsku, Kanadě, 
Norsku a na Novém Zélandu. Byly to úžasné čtyři 
semestry, člověk si rozšíří obzory, pozná kus světa 
a naučí se na život nahlížet i z trochu jiného úhlu. 
V Kanadě a na Novém Zélandu jsem studoval kulturní 
studia, zatímco v Dánsku a Norsku jsem jako budoucí 
pedagog srovnával vzdělávací systémy.

Vyrazila jsem ven třikrát – do Rakouska, Německa 
a naposledy jsem se vydala do Kanady. Tam jsem 
chtěla hlavně kvůli angličtině, protože můj první 
cizí jazyk je němčina. Nejen že jsem musela rychle 
dohnat jazyk, abych mohla absolvovat předměty, ale 
také jsem měla šanci poznat krásy divoké Kanady, 
která pro mě vždy zůstane srdcovou záležitostí.

Když jsem odjížděl do Portugalska, spolužáci mě 
odrazovali kvůli tamější ležérnosti, ale prožil jsem tam 
úžasný semestr. Erasmus mě naučil víc důvěřovat 
cizím lidem, ale také víc spoléhat sám na sebe. 
Posunul jsem si taky hranici toho, jak moc lze věci 
neřešit. Na bezstarostnost Portugalců se rychle 
naladíte, návrat je pak ale docela náročný.

Původně jsem chtěl do Soluně, Lublaně nebo Rigy, 
nakonec na mě ale zbyla Budapešť. Semestr tam 
byl ovšem úžasný. Poznal jsem lidi z celého světa 
a podíval se i do Dánska, Švédska, Řecka a Rumunska. 
Taky jsem se naučil ovládat pračku a vařit něco jiného 
než těstoviny. Jen mě trochu štve, že jsem zahraniční 
pobyt odkládal – mohl jsem stihnout dva.

Martin Ondryáš,  
Nový Zéland

Zuzana Bedřichová,   
Kanada

František Hurt,  
Portugalsko

Matouš Pchálek,  
Maďarsko
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Absolvent dělá 
mapy pro NASA 
i do letadel

Zápal pro obor a chuť pustit se do nových věcí. 
To je kombinace, co vás může dovést pěkně 
daleko. Absolventa fakulty informatiky Petra 
Přidala dostala až k tomu, že má vlastní firmu, 
která dodává mapové podklady a aplikace třeba 
pro NASA, Siemens nebo Amazon. 
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Zápal pro obor
Že bude informatik, věděl už někdy 
na střední škole. Tehdy programoval, 
a díky tomu, co se naučil na škole, mohl 
pokračovat ještě hlouběji. „Pamatuju si, jak 
jsem jezdil v noci rozjezdem. Lidi kolem 
mně jeli z nějaké party a já jsem si tam 
četl manuál na operační systém Solaris,“ 
povídá Přidal. 

Na informatice se mu vždycky líbilo, jak 
je multioborová a že se díky ní člověk 
dostane k různým problémům a může se 
přesunovat od jednoho k druhému. Svoje 
malé zákazníky měl Přidal už na střední 
škole, a když už byl na vysoké, pomáhal 
chvilku třeba brněnské hvězdárně 
s počítačovým programem, který natáčel 

objektivy ke hvězdám. Zlomem pro jeho 
budoucí kariéru byl ale projekt v Moravské 
zemské knihovně, kde při škole pracoval 
jako správce sítě.

Trocha štěstí na projekt
Projekt se zaměřoval na mapy a měl 
řešit jeden velký problém: Všude po 
knihovnách ležela a leží spousta starých 
dokumentů, které zobrazují, jak svět 
vypadal před několika lety, ale i před 
staletími. Jenže v době, kdy jsme všichni 
zvyklí najít informaci v textu formou 
ctrl+f za pár vteřin, se v nich skoro nikomu 
dny a hodiny nechce prohrabávat. Přidal 
měl proto vymyslet systém, jak se dá 
v digitalizovaných listinách najít to, co je 
potřeba, a třeba také to, kde je konkrétní 
mapa k dispozici.

„Nezdá se to, ale za mapami se skrývá 
hrozně moc zajímavé matematiky. Lidé 
mají dojem, že konkrétní místo na Zemi 
se dá jednoduše definovat za pomoci 
zeměpisné délky a šířky, ale není to tak 
úplně pravda. Například Amerika se od 
Evropy každý rok vzdaluje o 2,5 centimetru, 
takže za pár desítek let jsme o metry jinde. 
To všechno musíme do digitálních map 
dostat,“ líčí jeden ze zádrhelů.

Z jeho práce pro knihovnu vzešel projekt 
staremapy.cz a také diplomka, která v něm 
ještě víc podnítila zájem o kartografii. 
Už jako doktorand pak cestoval po světě, 
kde si ho na konferenci v Bernu vyhlédli I takhle může vypadat výsledek práce odborníků z kanceláří v Brně a Curychu.

výskyt koronaviru v zemi, na což se 
chodilo dívat jen v této jedné aplikaci přes 
šest milionů uživatelů denně. 

„Naše mapy dnes vidí odhadem 250 mi- 
lionů lidí měsíčně, to je 25krát víc než 
žije v České republice. Pořád mi přijde 
neuvěřitelné, že jsme vybudovali globální 
byznys,“ kroutí hlavou Přidal, jemuž se 
zákazníci schází z Japonska, Spojených 
států i afrických zemí. 

Na jeho produkt se díváte třeba na 
dlouhých cestách letadlem, když 
kontrolujete, kde že to zrovna jste. 
A například už zmiňovaná NASA ho 
používá jako jednu část svých pokročilých 
map, kam pak dodává třeba údaje 
o zemském magnetismu a další naměřená 
zjištění. 

Všechno to naplňuje, proč se rodilý Brňan 
před lety do podnikání vůbec pustil. 
„Osobně to mám tak, a máme to i jako vizi 
firmy, že chceme pomáhat lidem řešit 
jejich problémy. Informatika k tomu dává 
strašně moc nástrojů. Měřítkem úspěchu 
pak pro mě není, kolik peněz jsem vydělal, 
ale kolika lidem jsme pomohli,“ líčí 
zapáleně. 

A další lidé ho prý můžou napodobit. 
I když se zdá, že současný technologický 
boom, který generuje pořád nová a nová 
technická řešení a zlepšováky se jednou 
musí zastavit, Přidal to tak úplně nevidí. 
Příležitosti budou pořád, jen bude třeba se 
po nich umět dívat. Teď jste na řadě vy. 

Švýcaři, kteří měli dojem, že tím, co 
vymyslel v Česku, by mohl vyřešit také 
jejich problém se starými mapami. A také 
že ano. Přidal se sice musel dostat přes 
nedůvěřivou komisi na slavné univerzitě 
ETH Curych, ale zakázku dostal a tím 
pádem i definitivní potvrzení toho, že 
na tom, co vymyslel, se dá vydělávat. 

Vlastní úspěšná firma
Jeho dnešní produkt, který spolu s více 
než dvěma desítkami kolegů z Česka, 
Slovenska a dalších zemí vytváří pod 
značkou MapTiler, využívá geografické 
podklady z nejrůznějších volných 
zdrojů. Jsou to data ze satelitů i letadel 
nebo mapové podklady, které si pro 
svoji potřebu vytváří státy a města, ale 

i jednotlivci. Výsledkem je produkt, který 
konkuruje Google mapám, protože na 
rozdíl od nich funguje i v offline režimu 
a neukládá přitom data o uživatelích, kteří 
ho používají. 

Od firmy si ho díky tomu koupila americká 
kosmická agentura NASA, giganti Siemens 
či Amazon a třeba německý deník Berliner 
Morgenpost díky němu monitoroval 

Lidé mají dojem, že konkrétní místo na Zemi se dá 
jednoduše definovat zeměpisnou šířkou a délkou,  
ale je za tím mnohem víc matematiky.
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83 % 
absolventů je spokojeno s tím,  
co jim škola dala do života

39 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů pracuje  
ve vystudovaném oboru

98 % 

22 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 16. a 20. ledna 2021. 

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_lf

www.med.muni.cz 

Je tvé krédo pomáhat 
lidem v oblasti zdraví? 
Pak je tohle pravé místo 
právě pro tebe. 

Toužíš se stát lékařem, zubařem, 
porodní asistentkou, fyzioterapeutem či 
zdravotnickým záchranářem? Nebo tě 
láká studium v novém studijním programu 
zaměřeném na embryologii a dynamicky 
se rozvíjející odvětví reprodukční 
medicíny? Pak je Lékařská fakulta 
Masarykovy univerzity to pravé místo pro 
tebe.

Překroč s touto fakultou stín všední 
výuky a vydej se do 22. století. Simulace 
a virtuální svět se stane běžnou součástí 
tvého všedního dne. Budeš mít k dispozici 
supermoderní Simulační centrum (SIMU), 
které je vybaveno podobně jako reálná 
nemocnice. Na střeše má heliport, 
v nemocničním patře operační sály, 
jednotky intenzivní péče, zdravotnickou 
techniku a simulátory. 

SIMU je především o možnostech. Jen 
tam si můžeš vyzkoušet a zažít všechny 
lékařské postupy na vlastní kůži. Od těch 
jednodušších až po ty nejsložitější. Jen 
tady si můžeš vše natrénovat, aniž bys 
ohrozil život pacienta. SIMU je místem, 
kde není hříchem udělat chybu, ale 
naopak hříchem je z chyby se nepoučit. 

Nicméně SIMU je jen část výuky, díky 
tomu se k pacientovi dostaneš ještě lépe 
připravený a jistější při řešení reálných 
situací, s nimiž se setkáš při praxích 
v nemocnicích, a to nejen fakultních. 

Během studia také můžeš vyrazit na 
zahraniční stáže. Život studenta však 
není jen o studiu, ale také o setkávání se 
a společenském životě. Ideální prostředí 
tak najdeš ve spolcích jako je Spolek 
mediků, Medici na ulici, IFMSA či spolek 
zahraničních studentů MIMSA.

LÉKAŘSKÁ 
FAKULTA 



Proč sis vybral studium 
na lékařské fakultě?

Co tě na studiu na MUNI nejvíc baví?

Co bys poradil svému mladšímu já?

Jaký je zatím tvůj nejlepší zážitek ze studia?

Přemýšlej nad všemi aspekty 
vysokoškolského života, nejen 
o oboru, ale i o fakultě jako takové 
a o městě, ve kterém strávíš 
následujících několik let života.

To asi nedokážu přesně specifikovat, 
protože každý úspěšně ukončený 
semestr provází velká euforie.

V rámci výuky rozhodně možnost 
všechno si vyzkoušet. A taky velké 
množství společenských akcí přímo, 
nebo i nepřímo pořádaných fakultou. 
A v neposlední řadě Brno.

Jako dítě jsem moc nevěděl, co 
bych vlastně chtěl dělat, protože 
mě bavilo všechno. Postupně ale 
začala převládat fascinace lidským 
tělem a zdravím a já si uvědomil, že 
medicína je správná volba.

Jan Alexander Mohr,
všeobecné lékařství



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

31 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů našlo práci snadno

83 % 

35 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 21. ledna 2021. 

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 
i advokáta. 

Studovat právnickou fakultu 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 
budou učit lidé, kteří tam pracují a jsou 
kapacitami ve svém oboru, ale budeš 
k nim 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 čerstvé 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 sis vybral studium 
na právnické fakultě?

Co tě na studiu na MUNI nejvíc baví?

Co bys poradil svému mladšímu já?

Jaký je zatím tvůj nejlepší zážitek ze studia?

Obor samotný. Vždycky jsem chtěl 
studovat právo, takže jsem vděčný za 
to, že jsem k tomu dostal příležitost.

Asi bych neporadil nic jiného, 
než jsem tehdy sám udělal. 
Podal jsem si přihlášky na 
tři právnické fakulty v Česku, 
ze kterých jsem si nakonec 
vybral tu, na kterou jsem se 
chtěl dostat nejvíc.

Nejvíc vzpomínám na první ročník 
studia, který mě utvrdil v tom, že 
jsem si vybral dobře.

Právnickou fakultu Masarykovy 
univerzity jsem si vybral kvůli její 
dobré pověsti mezi právnickými 
fakultami v Česku. Zároveň jsem 
chtěl studovat jinde než ve své 
rodné Praze.

Oliver Stříbrný,
právo



75 % 
absolventů našlo práci snadno

29 000 KORUN
průměrný nástupní plat

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

85 %

57 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 22. a 23. ledna 2021.

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 ti 
otevřou další obzory. 

Na největší fakultě Masarykovy univerzity 
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 
a religionisti pracují s průkopnickými 
experimentálními metodami. Nebo 
se připoj k archeologům, kteří kopou 
na středověkém nalezišti v Pohansku 
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, ples studentů nebo 
party SemestrSTART a SemestrEND. 
Nechybí ani divadelní soubory, které hrají 
v různých světových jazycích od angličtiny 
po norštinu.

FILOZOFICKÁ 
FAKULTA



Proč sis vybrala filozofickou fakultu?

Co tě na studiu na MUNI nejvíc baví?

Co bys poradila svému mladšímu já?

Jaký je zatím tvůj nejlepší 
zážitek ze studia?

Oceňuju, že se k nám vyučující snaží 
přistupovat už ne jako k dětem, ale 
jako k rovnocenným partnerům. A baví 
mě Brno jako studentské město, je to 
tu zkrátka ideální.

Nebuď pořád ze všeho tak 
vystrašená, stres stejně 
ničemu nepomůže.

Užila jsem si pasování prváků 
na obou oborech a můžu 
podobné akce jen doporučit.

Chtěla jsem se věnovat historii 
a jazykům, ale zároveň jsem 
nechtěla jít učitelským směrem, 
takže pro mě byla filozofická 
fakulta jasná volba.

Kristýna Flasarová,
historie a latina



80 % 
absolventů by znovu studovalo na MUNI 

37 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů našlo práci snadno

82 % 

58 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 23. a 26. ledna 2021. 

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

  fb.com/FacultyofScienceMU
  sci_muni

www.sci.muni.cz 

Baví tě přírodní vědy 
anebo 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 
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 rekonstruovaném 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 sis vybral 
přírodovědeckou fakultu?

Co tě na studiu na MUNI nejvíc baví?

Co bys poradil svému mladšímu já?

Jaký je zatím tvůj nejlepší 
zážitek ze studia?

Nejvíc mě baví možnost vybírat 
si předměty z jiných fakult, které 
rozvíjejí znalosti člověka v různých 
oborech včetně sportovního vyžití.

Ať si dopodrobna projde studijní plán 
oboru, který ho zaujal. Vzhledem k tomu, 
že MUNI nabízí velké množství studijních 
programů, člověk se v tom může ztratit. 
Je dobré věnovat tomu pozornost.

Když jsem se poprvé ocitl sám 
v laboratoři a mohl jsem sám měřit. 
Měl jsem tehdy opravdu pocit, že mi 
někdo důvěřuje a někam se ve svém 
studiu a v kariéře posouvám.

V první řadě mě zaujal obor zaměřený 
na nanotechnologie. A vzhledem 
k tomu, že Přírodovědecká fakulta 
Masarykovy univerzity je známá svou 
odborností, tak jsem měl vybráno.

Roman Přibyl,
nanotechnologie – aplikovaná fyzika



83 % 
absolventů by znovu studovalo na MUNI 

31 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů pracuje ve vystudovaném oboru

95 % 

43 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří bude  
na přelomu ledna a února 2021. 

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 
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 fyziky, chemie, 
dějepisu, občanské výchovy i řadu cizích 
jazyků 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 sis vybrala pedagogickou fakultu?

Co tě na studiu na MUNI nejvíc baví?

Co bys poradila svému mladšímu já?

Jaký je zatím tvůj nejlepší 
zážitek ze studia?

Máme hodně praktických hodin, 
v dílnách, počítačových učebnách 
i laboratořích a jsme také přímo 
s dětmi ve školách nebo při 
doučování. Není to jen biflování.

Pokud je na MUNI tvůj vysněný 
obor, je to jasná volba. A nestresuj 
se, všude najdeš spoustu lidí, kteří 
ti rádi poradí a pomůžou.

Když jsem se svými spolužáky 
reprezentovala naši katedru ve 
VIDA! science centru na akci zvané 
Bastlfest. Užili jsme si předávání 
svých vědomostí dětem a otevřeli 
jimpro ně zcela nový svět.

Masarykova univerzita je prestižní 
škola a chtěla jsem do Brna. Vždycky 
mě lákalo, líbí se mi na něm, že je 
to opravdu studentské město, které 
není plné turistů.

Kateřina Landová,
přírodopis a technická  
a informační výchova



100 % 
zaměstnaných absolventů 

35 000 KORUN
průměrný nástupní plat

poměr praktické výuky

54 % 

53 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 29. ledna 2021. 

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

  fb.com/FarmacieBrno 
  farmaciebrno

www.pharm.muni.cz 

Chceš vědět, co se skrývá 
v jednotlivých lécích, jak 
se vyvíjejí a jak vlastně 
na tělo působí? Chceš 
umět stanovit správnou 
dávku léčiva? Pak je 
farmacie tvá volba.

Budovy fakulty jsou umístěné v klidném 
areálu takřka uprostřed města, tedy blízko 
společenskému životu, historickému 
centru i parkům a zeleni. Součástí 
výukových prostor jsou také moderně 
vybavené laboratoře a špičkové přístrojové 
vybavení zahrnující elektronový mikroskop, 
nukleární magnetickou rezonanci pro 
chemickou analýzu, 3D tiskárny nebo 
orgánové simulátory. 

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

Farmacie je hodně prakticky zaměřená, 
takže studium se skládá z velké části 
z laboratorních cvičení, stáží, praxí 
a exkurzí – ty tvoří přes polovinu studijního 
plánu. Během studia se tak setkáš 
nejen s lékárnami, ve kterých strávíš 
šestiměsíční stáž, ale také s pracovišti 
klinické farmacie, laboratorními pracovišti, 
farmaceutickými firmami a dalšími.

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 studentů 
farmacie.

FARMACEUTICKÁ 
FAKULTA 



Proč sis vybrala studium 
na farmaceutické fakultě? 

Co tě na studiu na MUNI nejvíc baví? 

Co bys poradila svému mladšímu já?

Jaký je zatím tvůj nejlepší 
zážitek ze studia?

Skvělý je informační systém, který 
toho obsahuje opravdu hodně 
a můžete si v něm vyřídit třeba 
elektronické potvrzení o studiu. 

Zjistit si o oborech, které mě baví, co 
nejvíc informací s předstihem při studiu 
na střední škole. A zkusit nějakou letní 
školu nebo aspoň den otevřených dveří. 

Jako královna naší univerzity jsem 
reprezentovala na brněnském 
Majálesu 2019 a šli jsme v průvodu 
městem s kapelou Rybičky 48.

Chtěla jsem aspoň nějakým způsobem 
pomáhat lidem, ale věděla jsem, že 
medicína není pro mě. Proto vyhrála 
ze  zdravotnických oborů farmacie. 

Renáta Pleskačová,
farmacie



90 % 
absolventů by znovu studovalo na MUNI 

34 000 KORUN
průměrný nástupní plat

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

96 % 

38 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 18. ledna 2021. 

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

  fb.com/econmuni 
  econmuni

www.econ.muni.cz 

Peníze hýbou světem. 
Chceš hýbat penězi?  
Pak patříš právě sem.

Zákonitostmi fungování ekonomiky 
a veřejné správy, principy finančních trhů 
nebo managementem firem tě provedou 
na ekonomicko-správní fakultě. Fakulta je 
skvělým startem pro tvou kariéru a jako 
málokterá škola v Česku ti nabízí možnost 
studovat ekonomii v kombinaci s obory 
z dalších fakult Masarykovy univerzity.

Hospodářskou politiku, ekonomii nebo 
veřejnou ekonomiku a správu a další obory 
můžeš snadno zkombinovat se studiem 
jazyků, matematiky nebo mezinárodních 
vztahů. Záleží jen na tobě, kde vidíš svoji 
budoucnost.

Ekonomicko-správní fakulta sídlí 
v budově kousek od centra města 
u brněnského výstaviště. Hned vedle je 
menza, koleje i univerzitní tělocvična. 
Kromě moderních počítačových učeben 
a míst ke skupinovému studiu má fakulta 
i multimediální knihovnu s přístupem 
k elektronickým zdrojům a také příjemnou 
kavárnu ve vestibulu. 

Výběrový projekt Top Students Centre 
(TopSeC) organizuje specializované 
přednášky, workshopy a semináře vedené 
odborníky z firem, které jsou lídry na trhu. 
Studentské spolky jako Klub investorů 
zase pořádají přednášky s inspirativními 
lidmi a různé kulturní akce. A ani o praxi 
nebudeš mít nouzi. Řada soukromých 
firem i veřejných institucí s fakultou úzce 
spolupracuje.

EKONOMICKO-SPRÁVNÍ 
FAKULTA



Proč sis vybrala ekonomicko-správní 
fakultu? 

Co tě na studiu na MUNI nejvíc baví? 

Co bys poradila svému mladšímu já?

Jaký je zatím tvůj nejlepší 
zážitek ze studia?

Lidi! Vyučující, spolužáci, všichni 
jsme na jedné vlně! Je to inspirativní 
prostředí, které mě baví.

V první řadě se zamyslet nad tím, co tě 
baví, co od studia očekáváš. Poslouchej 
sama sebe. Nakonec jsi to ty, kdo 
studuje, a ne tvoji rodiče a okolí.

Rozhodně Erasmus. Půl roku na jihu 
Francie a moje francouzština nebyla 
nikdy lepší.

Hledala jsem obor, který mi nabídne 
spojení ekonomie a francouzštiny, 
které jsem se po gymplu nechtěla 
vzdát. Studium samotného jazyka mě 
nelákalo a ekonomicko-správní fakulta 
nabízí obojí.  

Anna Puhlovská,
veřejná ekonomika a správa 

a francouzský jazyk pro 
hospodářskou činnost



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

32 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů našlo práci snadno

87 % 

35 %
uchazečů je přijato

Dny otevřených dveří se konají 22. a 23. ledna 2021. 

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? Tady to zjistíš. 

Vzdělávání na této fakultě 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 složení předmětů ve svém 
studijním programu je 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 
mezinárodní atmosférou. Na výběr budeš 
mít více než 250 partnerských 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 studentský projekt 
únikové hry Fakescape, který učí mladé lidi, 
jak rozpoznat dezinformace. Skvělé renomé 
má i fakultou zaštítěný mezinárodní filmový 
festival Ekofilm, který přináší nejzajímavější 
snímky o přírodě a životním prostředí, nebo 
projekt Symbios – sdílené bydlení mladých 
dospělých odcházejících z dětských 
domovů a studentů MUNI. 



Proč sis vybrala fakultu 
sociálních studií?

Co tě na studiu na MUNI nejvíc baví?

Co bys poradila svému mladšímu já?

Jaký je zatím tvůj nejlepší zážitek ze studia?

Možnost studovat to, co mě opravdu 
zajímá. MUNI umožňuje zapsat si 
předměty nejen z jiné katedry, ale i z jiné 
fakulty. To mi umožnilo chodit třeba 
na filozofickou fakultu na předměty 
zaměřené na dějiny.

Zajímej se a pořádně se podívej, co se dá 
studovat. Třeba na svůj nyní hlavní obor 
bezpečnostní a strategická studia jsem 
narazila jen náhodou, když jsem chtěla něco 
do kombinace k politologii. Existuje spousta 
zajímavých oborů, o kterých se moc nemluví, 
ale přitom mohou být pro člověka to pravé.

Návštěva věznice.

Zalíbila se mi hned při první návštěvě. Byla 
jsem na dnu otevřených dveří a později 
také na akci Noc politologů. Odcházela 
jsem úplně nadšená. Nádherné prostory, 
milí lidé, pohodová atmosféra.

Šárka Zoulová,
politologie a bezpečnostní  

a strategická studia



 

97 % 
absolventů pracuje ve vystudovaném oboru

51 000 KORUN
průměrný nástupní plat

absolventů by znovu studovalo na MUNI

93 % 

  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 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 Formánková 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 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 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 

64 %
uchazečů je přijato

Dny otevřených dveří se konají 22. října  
a 21. prosince 2020 a 5. února 2021. 

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



Šimon Varga, 
fakulta informatiky

Proč sis vybral fakultu 
informatiky?

Co tě na studiu na MUNI nejvíc baví?

Co bys poradil svému mladšímu já?

Jaký je zatím tvůj nejlepší zážitek ze studia?

Ať už je potřeba něco pochopit, nebo 
naopak vytvořit, tak mám asi největší 
radost z návrhu. Zdá se mi, že informatika 
i matematika jsou v podstatě o formování, 
stavbě různých systémů, a být takovým 
digitálním konstruktérem se mi líbí.

Nechal bych ho být, vždyť ví, co ho 
baví, a osobní rozhodnutí v dané 
situaci je nejlepší.

Přednášky z matematiky ve druhém 
semestru. Díky úžasnému profesorovi 
to bylo skoro jako stand-up vystoupení 
a sedět tam tři hodiny nebyl problém.

Od malička mě bavila matematika, později 
jsem si zkusil programování a to mě 
taky chytlo. Chtěl zůstat na Slovensku, 
ale rodiče mi poradili, ať se jedu podívat 
na dny otevřených dveří na MUNI. Byl 
jsem nadšený a jsem se nerozmýšlel.



90 % 
absolventů by znovu studovalo na MUNI 

37 000 KORUN
průměrný nástupní plat

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

90 % 

38 %
uchazečů je přijato

Den otevřených dveří se koná 28. ledna 2021.  

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 tím, že tu uslyšíš tykání 
mnohem častěji než na ostatních 
fakultách.

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 
zajímá sport prakticky i teoreticky. Sami 
sportují a do toho se podílí na chodu 
různých sportovních klubů nebo na 
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 válíš 
v některém sportu v reprezentaci, určitě 
tě zaujme, že se sem můžeš dostat i bez 
přijímacích zkoušek.

FAKULTA 
SPORTOVNÍCH STUDIÍ



Proč sis vybral fakultu 
sportovních studií?

Co tě na studiu na MUNI nejvíc baví?

Co bys poradil svému 
mladšímu já?

Jaký je zatím tvůj nejlepší 
zážitek ze studia?

Nejvíc mě baví spojení sportu a studia, 
a že nemusím celé dny vysedávat jen 
v posluchárnách a učebnách, ale můžu 
svoji energii vybít v tělocvičně, a uplatnit 
tak nastřádanou teorii z přednášek.

Jednak možnost absolvovat tréninky 
pod vedením bývalého prvoligového 
trenéra Karla Večeři, který je člověk 
na svém místě. A pak přednáška 
vedená exligovým fotbalistou 
Lubošem Kaloudou.

Sepiš si plusy a mínusy toho, co 
tě baví, a podle toho se rozhoduj, 
na jakou školu se hlásit. 

Už od malička se věnuju sportu, 
přesněji fotbalu, a celkově zdravému 
životnímu stylu, takže to pro mě byla 
jasná volba a priorita, jakým směrem 
se ubírat.

Sebastian Hvězda,
tělesná výchova a sport



Jak vlastně vypadá studium na vysoké škole? 
Asi ti hlavou občas proběhne myšlenka, jaké to 
bude, až se poprvé vydáš na přednášku. Jestli taky 
dostaneš domácí úkoly nebo jak se liší univerzitní 
laboratoře od těch středoškolských? Dobrá zpráva! 
Nemusíš čekat, až projdeš přijímačkami. Atmosféru 
na univerzitě si můžeš zkusit hned. 

Zkus si vysokou 
už na střední
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Asi nejznámější možnost, jak si otestovat, 
jestli je vysokoškolské studium a vědecká 
práce to pravé pro tebe, je zapojení do 
Středoškolské odborné činnosti. Známé 
SOČky totiž často dozorují odborníci 
z vysokých škol, a díky nim se dostaneš 
třeba i do špičkových laboratoří nebo 
k literatuře, která se v městské knihovně 
sehnat nedá. 

Přihlas se na SOČ
Najít si zajímavé téma i školitele není zas 
tak složité. Třeba Denisa Patková, která 
si z celostátního kola letos odnesla třetí 
místo v kategorii zdravotnictví, studuje 
obchodní akademii v Praze, ale vědeckou 
práci dělala v Brně. Věnovala se výzkumu 
proteinu PARP1 regulujícího aktivitu 
nádorového supresoru p53 v laboratořích 
lékařské fakulty v univerzitním kampusu 
v brněnských Bohunicích. 

„Začala jsem si hledat různé kurzy, 
přednášky nebo juniorské univerzity 
a našla jsem také stránku Jihomoravského 
centra pro mezinárodní mobilitu – JCMM, 
kde jsem se dočetla, že Masarykova 
univerzita nabízí studentům vedení prací 
v rámci SOČ. Témata mi přišla zajímavá, 
a tak jsem se rozhodla to zkusit,“ říká 
Denisa.

Aby se mohla svému výzkumu co nejvíc 
věnovat, zařídila si individuální studijní 
plán, našla si v Brně ubytování a domů 
jezdila jen na víkendy. „V laboratoři jsem 
trávila co nejvíce času. Často to bylo kolem 
osmi hodin, kdy jsem prováděla pokusy, 

četla články a doplňovala si znalosti 
z biologie. Pan doktor Uldrijan, který mou 
práci vedl, se mnou měl velkou trpělivost 
a vždy, když jsem za ním přišla, ochotně 
mi vše vysvětloval. Ostatní členové  
týmu mi také vysvětlovali postupy 
experimentů a mohla jsem se na ně 
kdykoliv obrátit s jakoukoliv otázkou,“ 
popisuje atmosféru v laboratoři.

Kromě práce vědce si Denisa osahala 
i vysokoškolské prostředí. „Člověk si 
při takové práci určitě udělá představu, 
jestli ho daný obor bude bavit studovat. 
Navíc jsem měla možnost poznat studenty 

Masarykovy univerzity, se kterými jsem 
si povídala o jejich studiu. Mohla jsem 
se zúčastnit i několika přednášek, takže 
mám představu, jak studium na univerzitě 
vypadá.“

Od přípravek  
po celoroční soutěže
Podobně to vnímá například Petr Pečenka, 
který se letos se spolužáky zúčastnil 
soutěže Bohatství země organizované 
přírodovědeckou a ekonomicko-správní 
fakultou. V soutěži zaměřené na 
technologické a ekonomické otázky těžby 
nerostných surovin skončili první, což jim 
mimo jiné umožní nastoupit ke studiu bez 
přijímacího řízení. 

„Přihlášky si budeme podávat až za dva 
roky, ale díky účasti v soutěži se nám 
určitě rozšířily znalosti v ekonomii 
a geologii a cenné zkušenosti jsme získali 
při přípravě rešerší a závěrečné obhajobě 
naší práce,“ říká Petr.

Podrobnosti k soutěži Bohatství země 
najdou všichni zájemci na webu 
prostredoskolaky.muni.cz, kde je největší 
nabídka soutěží, kurzů či seminářů 
připravených fakultami přírodovědeckou, 
ekonomicko-správní a informatiky. 
Najdeš tam nabídku jednodenních, ale 
i celoročních aktivit. Patří mezi ně třeba 
kurzy ve vědeckém výukovém centru 
Bioskop, které se věnuje propagaci 
a popularizaci přírodních věd a nabízí jak 
jednorázové kurzy, tak i několikaměsíční 
praktika. 

Nejen soutěže a kurzy ti můžou ukázat, 
co se vlastně na vysoké škole studuje 
a čím se třeba tvůj vysněný obor 
zabývá. Fakulty často pořádají různé 
přednášky pro veřejnost, kam můžeš 
zavítat, a nezapomeň taky na dny 
otevřených dveří, které se zpravidla 
konají v lednu a v únoru. Řada fakult má 
přípravné kurzy pro přijímací zkoušky 
a ekonomicko-správní fakulta dokonce 
nabízí v programu TouchEcon možnost 
vyzkoušet si přímo studovat předměty 
na fakultě. 

Víc najdeš na prostredoskolaky.muni.cz.

Prostředí na univerzitě můžeš poznat v rámci SOČ,  
ale i soutěží či kurzů a seminářů pořádaných 
jednotlivými fakultami MUNI.
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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?
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Vylepši 
si karmu
„Jsme hlavně studenti MUNI, ale přidat se k nám můžou 
i dobrovolníci z veřejnosti nebo uchazeči o studium. Spojuje nás 
zájem o to, co se děje v našem okolí, a ochota pomáhat. MUNI 
nám pomáhá pomáhat tak, aby to mělo smysl nejen pro ty, kteří 
pomoc potřebují, ale i pro nás samotné.“

dobrovolnice Kristýna

munipomaha.cz




