
Čím je fakulta odlišná od jiných

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy uni-
verzity (ESF) je mladou fakultou, která vznikla 
v roce 1990 a své první studenty přivítala v roce 
1991. Má tedy tu čest pyšnit se titulem: první 
polistopadová fakulta Masarykovy univerzity. 
Od té doby však prošla řadou změn, nejmar-
kantnější je asi změna budovy a přestěhování do 
zcela nové, přímo pro ESF na míru ušité budovy 
na ulici Lipová – blízko komplexu kolejí a menzy 
Vinařská. Během první dekády fakulty postupně 
narůstal počet studentů, kteří na fakultě studují 
a dnes je to zhruba sedm tisíc lidí, toužících po 
vzdělání v ekonomické oblasti. Od příštího aka-
demického roku se k nim můžete přidat i vy jako 
budoucí studenti prvního ročníku. 

Od druhé poloviny září se sami budete moci 
seznámit s akademickým prostředím a vším, 

co je s ním spojené. V budově Ekonomicko-
-správní fakulty však nebudete moci najít jen 
učebny a přednáškové sály, mimo jiné se zde 
nachází knihovna, která nabízí velké množ-
ství knih, časopisů a denního tisku. Dále 
knihkupectví, kde si můžete koupit veškerá 
skripta, která ke studiu budete potřebovat, 
a velké množství doplňkového materiálu. Na 
ESF nechybí ani bufet – místo pro zaplnění 
žaludku a počítačové místnosti – učebny, ve 
kterých můžete po celý den zdarma na inter-
net. Vestibul a první dvě patra jsou věno-
vaná studentům, jsou zde převážně učebny, 
ve vrchních třech patrech najdete kabinety 
a všechny pedagogické pracovníky fakulty. 
Prostory školy, které slouží k výuce, jsou 
vybaveny moderní technikou.

Kurzy, jež fakulta pro své studenty nabízí, 
zajišťuje celkem sedm kateder a jedno 

jazykové oddělení: Katedra aplikované 
matematiky a informatiky, Katedra ekono-
mie, Katedra financí, Katedra podnikového
hospodářství, Katedra regionální ekonomie 
a správy, Katedra veřejné ekonomie, Katedra 
práva a Oddělení jazyků na ESF. Dále na 
fakultě působí několik dalších oddělení, 
které se zabývají výzkumem, celoživotním 
vzděláváním, knihovními službami a správou 
komunikačních a informačních technologií. 
V rámci vyjmenovaných kateder se nachá-
zejí i vámi studované obory, pedagogicky je 
zaštiťují skutečné kapacity v ekonomickém 
oboru (na škole působí čtrnáct profesorů 
a osmnáct docentů). Sami je budete během 
příštích let poznávat, ať už v rámci bakalář-
ského, magisterského či doktorandského 
studia. 

Studium na ESF však není jen sezení nad 
knihami a biflování informací, čas od času
se konají na fakultě přednášky zajímavých 
lidí z oblasti ekonomie. V roce 2007 navštívil 
fakultu i prezident Václav Klaus. Několikrát 
do semestru se také koná fakultní párty, kde 
se můžete seznámit s kolegy a kolegyněmi 
z fakulty. Kdy a kde se tyto akce konají, se 
snadno dozvíte z plakátů, které jsou vyvě-
šené po celé fakultě. Pokud máte ambice se 
angažovat v akademickém prostředí a chcete 
ovlivnit samotný chod a dění fakulty, můžete 
zkusit kandidovat do akademického senátu. 

Obraz Ekonomicko-správní fakulty jako 
moderní fakulty, která nabízí velice kvalitní 
vzdělání, dokládá žebříček Lidových novin, 
kde v oblasti ekonomických vysokých škol 
v Česku skončila Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykovy univerzity na prvním místě. 

Umístění fakulty a zajímavosti
Ekonomicko-správní fakulta se nachází 
kousek od brněnského výstaviště, v bez-

prostřední blízkosti areálu kolejí a menzy 
Vinařská. Ačkoli není fakulta situována ve 
středu města, pokud využijete MHD, jste na 
fakultě do 20 minut. Hlavním spojem je tram-
vaj číslo 1 (přes den jezdí v intervalu zhruba 
pěti minut), ze které vystoupíte na stanici 
Lipová a půjdete nejbližší ulicí do kopce. Po 
dvou minutách chůze se vám otevře pohled 
na celou budovu ESF. 

Tip: Ze středu města se dá dostat na 
fakultu i rychleji než tramvají číslo 1. 
Z Komenského náměstí jezdí trolejbus 
č. 38. Vystoupíte-li na zastávce Pavlíkova, 
budete kousek nad Ekonomicko-správní 
fakultou. Není to sice tak blízko jako ze 
zastávky Lipová, ale aspoň půjdete z kopce 
a za necelých deset minut chůze jste na 
fakultě.

Přímo naproti fakultě se nachází Nika, 
komplex dvou restaurací, kde můžete vždy 
zahnat žízeň a hlad, popřípadě oslavit či na 
žal zapít zkoušku. Ale pozor! Pokud vám 
odpadl ranní seminář či přednáška, do Niky 
se nedostanete, otevírají až v jedenáct hodin. 
Další místo na posezení najdete kousek od 
tramvajové zastávky Lipová, na této ulici je 
hned několik restaurací a hospod (Růžovka – 
tak té hospodě říkají studenti kvůli růžové 
fasádě, Wailand a jiné).

Informační systém – 
fenomén Masarykovy 
univerzity
Informační systém (známý pod zkratkou IS), 
jaký má Masarykova univerzita, je nejen 
v českých podmínkách výjimečným nástro-
jem. Díky ISu jsou ušetřeny tisíce papírových 
stran indexů a dalších byrokratických nezbyt-
ností. IS eviduje a zpracovává veškeré vaše 
studijní aktivity, informuje a šetří drahocenný 
čas, protože se vyhnete frontám a řadu věcí 
vyřešíte několika kliknutími myší.

Díky ISu si můžete registrovat předměty, 
získávat informace o průběhu svého studia 
nebo se přihlašovat na zkouškové termíny. Při 
volbě předmětů je velice užitečná možnost 

zobrazení statistiky známek, která poskytuje 
poměrně dobrý obrázek o obtížnosti toho 
kterého kurzu.

Nepostradatelnou součástí ISu je složka 
„Studijní materiály“. Do ní řada učitelů umis-
ťuje zápisy z přednášek nebo oskenovanou 
literaturu a zároveň slouží jako „Odevzdá-
várna“ vašich písemných prací. Její obdobou 
je „Poskytovna“, která je ovšem určená ke 
sdílení materiálů pouze mezi studenty. Kdo 
tedy nestihne seminář, není ztracen, spolu-
žáci se jistě o zápisky podělí.

Výhradně pomocí ISu můžete podávat žádosti 
o koleje a o ubytovací stipendium. Součástí 
ISu je také e-mailová schránka, kterou budete 
využívat pro komunikaci s vyučujícími. Velice 
užitečnou funkcí je „Vývěska“, kde lze pročítat 
nejen pozvánky na vážné i méně vážné udá-
losti, ale také poptávat či nabízet téměř cokoli 
v oddílu inzerce. Na Vývěsce se mimo jiné pra-
videlně objevují zprávy o stipendiích, studijních 
pobytech nebo univerzitních volbách. 

V případě problémů můžete využívat 
„Diskusní fóra“. Oblíbenou funkcí je také 
„Úschovna“, která poskytuje možnost krátko-
dobého uložení kvanta dat. Soubory můžete 
vkládat nejen do té vaší, ale i jakéhokoli 
jiného uživatele. 

Centrální počítačová studovna 
aneb Když chcete žít nonstop
Centrální počítačová studovna, neboli „cépé-
esko“, šlape jako hodinky a studentům je 

čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu 
k dispozici 140 počítačů a řada míst pro note-
booky. Notebookáři mají výhodu, v budově 
je WiFi.

Umístěním do budovy Lékařské fakulty na 
Komenského náměstí se studovna stala pří-
stupnou prakticky odkudkoli, a to i v nočních 
hodinách. K dispozici je vysokorychlostní ske-
ner, moderní čtečky karet nebo třeba nové 
automaty na jídlo (nocležníci tak už nebudou 
zmírat hlady). Uživatelé mají možnost půjčit 
si sluchátka nebo koupit CD. Samozřejmostí 
je tisk a kopírování na místě. 

Studenti pomáhají studentům
Novým studentům usnadňují orientaci na 
fakultě Prvákoviny – manuál na použití 
školy. Jedná se o naprosto bezkonkurenční 
tiskovinu, která vznikla před pěti roky jako 
experiment a nyní se z něj stává tradice. 
Pokud chcete snadno zapadnout do aka-
demického soukolí bez větší újmy na zdraví, 
rozhodně si je vyhledejte. Prvákoviny jsou 
tu od toho, aby vám pomohly v prvních 
rozpačitých krůčcích na vysokoškolské půdě 
a vůbec v akademickém životě. Jedná se 
o staršího kámoše v tištěné podobě. Jejich 
jedinečnost tkví zejména v tom, že je píší 
studenti pro studenty. Poradí, jak vyzrát 
na učitele stěžejního předmětu, předmětu, 
ve které menze se dá dobře najíst nebo 
k čemu je dobré předcházet si dámy na 
studijním oddělení.

Co by vás nemělo po příchodu 
na vysokou školu zaskočit

Centrální jídelny už nehledejte. Obědy 
za zvýhodněné ceny vám vydají 
menzy.

Na škole nezvoní. Začátek i konec 
přednášky určuje přednášející. Tak 
tedy vězte, že co je v rozvrhu psáno, 
nemusí být v žádném případě v reálu 
dáno.

Pevný rozvrh neexistuje. Nespoléhejte, 
že vám někdo něco nalinkuje 
a naplánuje. Nepodceňujte zápis 
předmětů a tvorbu rozvrhu.

Střední školou vám skončily předměty. 
Teď už chodíte jen do kurzů, resp. na 
přednášky a semináře. 

Rodičovským sdružením už také 
odzvonilo. Hujerovi zapláčou.

Na jedničky už nečekejte a na 
vysvědčení taky ne. Hodnocení 
najdete v ISu a hledejte jenom 
písmenka. 
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