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Test studijních předpokladů bude mít méně otázek než vloni 
 
Zhruba patnáct tisíc studentů je letos připraveno přijmout devět fakult Masarykovy univerzity. 
Vysoké učení, na které se v posledních letech hlásí víc studentů než na ostatní vysoké školy v České 
republice (včetně Univerzity Karlovy), zaregistrovalo vloni více než 54 tisíc přihlášek ke studiu do 
bakalářských a magisterských programů. Letos očekává podobný počet. Podle rektora Petra Fialy je 
pro zájemce připraveno více než 750 studijních oborů. Jejich struktura je v zásadě stabilní, úplnou 
novinkou je bakalářský obor analytický chemik manažer chemické laboratoře na Přírodovědecké 
fakultě, novinkou na Filozofické fakultě je možnost studia anglického, francouzského a španělského 
jazyka nejen prezenční, ale také kombinovanou formou, o kterou byl v minulosti značný zájem. 
 Modernizovanou organizací studia se může pochlubit Fakulta informatiky, kde se nabídka 
zvýšila ze čtyř na jedenáct oborů. Pedagogická fakulta nabízí obory lektorství cizího jazyka - anglický 
jazyk v kombinované a francouzský v prezenční formě. 
 Všichni studenti mají během studia možnost získat jazykové znalosti na úrovni požadavků EU, 
zájemcům o prohlubování studia v zahraničí umožňuje naplnění jejich plánů zapojení univerzity do 
mezinárodních programů. 
 
Přihlášky jen elektronicky 
 
Již v loňském roce univerzita přikročila k přijímání přihlášek pouze elektronickou cestou, což se 
osvědčilo. Také letos si budou moci uchazeči vybrat podle vlastních časových možností jeden ze tří 
květnových termínů přijímacích zkoušek, jež budou mít opět podobu jednotného testu studijních 
předpokladů na sedmi z devíti fakult. Výjimkou je Lékařská fakulta se specifickým přijímacím 
řízením a Fakulta sociálních studií, která tradičně využívá testů společnosti SCIO. 
Osmdesátiminutový test studijních předpokladů byl podle prorektorky Zuzany Brázdové po konzultaci 
s psychology redukován z 80 na 64 otázek. 
 Jeho cílem je zjistit verbální, symbolické, analytické, numerické a kritické schopnosti 
uchazečů, jejich prostorovou představivost, úsudek a kulturní přehled. 
 Podle Brázdové se to osvědčuje. I když v prvních semestrech mívají studenti na některých 
oborech možná horší prospěch než jejich předchůdci, vybíraní podle znalostních zkoušek, ve vyšších 
ročnících se naopak osvědčují jako všestrannější a flexibilnější studenti, schopní kritického myšlení a 
lepší orientace. 
 Jestliže na některých vysokých školách je slyšet stížnosti na stále nižší úroveň znalostí 
maturantů, představitelé MU se shodují na opaku. “Jsme prestižní univerzita, nemáme s tím problém. 
Přicházejí k nám kvalitní zájemci a máme vždy tak velký převis poptávky, že si můžeme vybrat,” řekl 
rektor Petr Fiala. 
 
Přijmou i uchazeče ze vzdálenějších regionů 
 
Prorektorka Zuzana Brázdová uvedla jako příklad právnickou fakultu, která si vybírá jen velmi 
talentované uchazeče na špičkové úrovni. Kromě toho - univerzita hodlá stále více “sahat” do 
vzdálenějších regionů, přijímat stále víc uchazečů ze Slovenska, Ukrajiny, Běloruska či Bosny-
Hercegoviny. 
 Největší počet studentů - 3806 - v příštím akademickém roce podle očekávání zapíše 
filozofická fakulta, za kterou následují pedagogická fakulta (2270), fakulta sociálních studií (1600), 
ekonomickosprávní fakulta (1470), přírodovědecká fakulta (1350), fakulta informatiky (1050), 
lékařská (802) a právnická fakulta (800) a fakulta sportovních studií (460). Na rostoucí poptávku po 
zubních lékařích, jichž se v České republice začíná výrazně nedostávat, reagovala podle prorektorky 
lékařská fakulta. 
 Zdvojnásobila počty míst na tomto studijním oboru a investovala miliónové částky do drahého 
vybavení dalších školicích pracovišť. V každém ročníku se nyní připravuje 60 studentů zubního 
lékařství a zájem mladých o tento studijní obor je velký. 
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