
Brněnský deník 

TEST VYSOKÝCH ŠKOL 
16.2.2007    Brněnský deník    str. 44   Vysoké školy /Komerční příloha/ 

 
1. Jaký máte názor na to, že přijímací zkoušky na veřejných školách jsou obtížnější než na 
soukromých? (Jakou šanci mají studenti dostat se na vaši školu?) 
2. Mají uchazeči o studium 
možnost se připravovat na přijímací zkoušky v rámci vašeho ústavu? (Máte k dispozici tzv. nulté 
ročníky, poradenská centra, dny otevřených dveří apod.?) 
3. Jaký je zájem o přípravné kurzy (nulté ročníky) ze strany studentů? 
4. Jaká je zhruba úspěšnost studentů na vaší škole (kolik jich opravdu dostuduje)? 
5. Jak u vás funguje kreditní 
systém a jaké s ním máte zkušenosti? 
6. Jaké formy studia umožňuje vaše škola a co obnášejí? 
7. Kolik studentů je v jednom ročníku? 
8. Jaká je náročnost studia? Mají možnost studenti při studiu například pracovat? 
9. Jaké granty jste získali za poslední dva roky? 10. Podporujete u studentů 
zahraniční studium? Jaké programy nabízíte a jaký je o ně zájem? 
11. Kolik cizích jazyků musí studenti vaší školy splnit? 
12. Umožňuje vaše škola studium některých předmětů v cizím jazyce? 
13. Jaké možnosti ubytování mají studenti vaší školy (počet kolejí, kapacita vzhledem k počtu 
studentů a podmínky pro ubytování na koleje)? 
14. Je v areálu vaší školy možnost stravování? 
15. Jak se uplatňují absolventi vaší školy, oboru? 
16. Jak se vaše škola prezentuje (výzkumná činnost, zahraniční spolupráce apod.)? 
17. Kolik stojí studium na vaší škole (ročně/semestrálně)? 18. Jaké další služby nabízíte studentům? 
 
MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ (MU) 
 
1. Na sedmi z celkem devíti fakult MU skládají studenti v rámci přijímacího řízení Test studijních 
předpokladů, který zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat. Uchazeči o některé studijní obory 
musí v rámci přijímacího řízení navíc prokázat znalosti také prostřednictvím oborových testů. 
Test studijních předpokladů není součástí přijímacího řízení na lékařské fakultě, kde uchazeči skládají 
oborové testy z biologie, chemie nebo fyziky. 
Fakulta sociálních studií organizuje přijímací řízení tradičně ve spolupráci se společností Scio. Šance 
uchazečů na přijetí se velmi liší podle jednotlivých studijních oborů. Vzhledem k vysokému počtu 
uchazečů je největší konkurence na právnické fakultě, ale i v dalších oborech. 
2. Právnická fakulta: Kurz pro maturanty (a nejen pro ně), konají se v aule právnické fakulty vždy ve 
čtvrtek a v sobotu. Rozsah kurzu je šest přednáškových dnů (zahájen v únoru, cena 1800 Kč. 
Očekávaná účast cca 300 zájemců). 
Lékařská fakulta: Přípravný kurz říjenduben, jednou za dva týdny - doplnění znalostí z biologie, 
chemie a fyziky. Cena je 3600 Kč). 
Přírodovědecká fakulta: Přípravný kurz k přijímacímu řízení z geografie, od 27. ledna do 3. března. 
Výuka probíhá po čtyři soboty od 9 do 15:30. Cena je 1400 korun. Kapacita je 160 míst. 
Filosofická fakulta: Přípravné kurzy k přijímacímu řízení pořádají jen některé ústavy a katedry pro 
obory, kde budou uchazeči mimo testu studijních předpokladů skládat také oborové testy. Některé 
kurzy mají podobu pravidelných kurzů od ledna do května, jindy jde o jedno až dvoudenní semináře. 
Cena od 600 do 3900 Kč. 
Fakulta sportovních studií: Přípravný kurz, na němž si účastníci vyzkouší splnění sportovních limitů 
podle bodovacího systému pro praktickou část přijímacího řízení v gymnastice, plavání, atletice a 
hrách. Cena kurzu za celý blok je 2700 Kč. 
3. Zájem o přípravné kurzy stejně jako o dny otevřených dveří je tradičně velký (listopad –leden). 
4. Podle posledních údajů za rok 2005 studium nedokončí zhruba 13% studentů (počty se liší podle 
oborů, např. u společenských věd kolem 12%, u lékařských a zdravotnických nauk kolem 9%). 
5. Masarykova univerzita byla mezi prvními v zavádění strukturovaného třístupňového studia, 
založeného na kreditovém systému kompatibilním se soustavou ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System). 



Studentům nabízí univerzita více než 750 oborů v bakalářských, magisterských a doktorských 
programech. 
6. Mnohé z oborů je možné studovat nejen prezenční ale také kombinovanou formou. 
7. Na Masarykově univerzitě studuje v současnosti téměř 36000 studentů. Počty studentů v 
jednotlivých ročnících se liší podle oborů. Zajímavým ukazatelem může být počet studentů přepočetný 
na jednoho učitele – v roce 04/05 připadalo na 1 učitele v průměru 24,19 studenta., nejméně studentů 
na 1 učitele připadalo na lékařské fakultě (12,06) a nejvíce pak na právnické fakultě (45,84). 
8. Na Masarykovu univerzitu jsou vybíráni jedni z nejtalentovanějších studentů, někteří z nich zvládají 
vedle náročného studia i zapojení do praxe (výzkumná činnost v doktorských studijních programech). 
9. V roce 2005 uspěla MU v grantovém řízení s celkem 325 projekty pro vědu a výzkum v celkové 
hodnotě téměř 660 milionů korun. Dalších téměř 20 milionů korun škola získala na 110 projektů z 
Fondu rozvoje vysokých škol. Na transformační a rozvojové programy získala škola z grantů dalších 
95 milionů korun. 
10. Zájemci o studium v zahraničí mohou vycestovat díky programu SOCRATES/ERASMUS. Výuku 
zahraničních studentů zajišťují programy CESP a TESOL TE. V současné době studuje na MU zhruba 
10% cizinců. 
Zahraniční studenti mohou studovat jak programy v anglickém jazyce, tak v českém. Pro zájemce o 
studium v českém jazyce má MU připraven speciální program výuky českého jazyka pro cizince. 
11. Výuku pro nefilologické obory na všech fakultách zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání. U 
některých oborů je podmínkou pro získání bakalářského studia absolvování jednoho z předmětů v 
cizím jazyce. 
12. Vedle studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce se může MU pochlubit oborem, 
jehož vyučovacím jazykem je francouzština. Ve spolupráci s Univerzitou Rennes ve Francii je v rámci 
magisterského navazujícího studia realizován českofrancouzský obor Administration publique – 
veřejná správa. 
13. Správa kolejí a menz nabízí stravování studentům ve svých menzách a bufetech. Celková 
kapacita kolejí je zhruba 4000 studentů, což plně odpovídá požadavkům na ubytování. 14. viz výše 
15. Podle výzkumu uplatnění absolventů Masarykovy univerzity v letech 2003-2004 jsou mezi 
absolventy MU jen 2 procenta nezaměstnaných. Téměř tři čtvrtiny absolventů (70,3%) působí v 
oborech, pro které se během studia na vysoké škole připravovali. Téměř devět z deseti absolventů 
získá pracovní místo do 4 měsíců po absolutoriu. 
16. Vedle tradičně úspěšných disciplín přírodovědného a medicínského zaměření zaznamenává 
univerzita výrazný růst vědeckého výkonu i v oborech humanitních, společenskovědních, právních a 
ekonomických. Svými aktivitami zasahuje na všech pět kontinentů světa. Spolupracuje se 400 
univerzitami v Evropě, USA, Asii a Austrálii. Univerzita má i vlastní antarktickou stanici nedaleko jižní 
polárního kruhu, na jejímž vědeckém programu se podílí i studenti. 
17. Pro studenty v českých studijních programech je studium zdarma. 
18. Charakteristickým rysem je unikátní přístup ke studentům se smyslovým nebo tělesným 
postižením (prostřednictvím Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky). 
Pro zvýšení dostupnosti informací a zkvalitnění studia vyvinula MU vlastní intranetový systém s řadou 
nástrojů, které slouží k usnadnění komunikace. Informační systém Masarykovy univerzity obdržel 
prestižní ocenění EUNIS ELITE AWARD 2005. 
 
Zdroj: www.newton.it  

http://www.newton.it/

