
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta má dlouhou a bohatou 
historii – vznikla už v roce 1946 jako pátá 
v rámci univerzity. V současnosti má fakulta 
tři budovy, dvě na adrese Poříčí 7 a 9, což je 
takzvaná. „nová“, a třetí na Poříčí 31, které 
nikdo jinak neřekne než „stará“. 

Každé prázdniny se budovy renovují 
a vylepšují, mají také moderní vybavení 
v učebnách a na chodbách. Na dvoře „staré“ 
budovy je ovál se sportovištěm. Především je 
zde místo na učení na trávníku pod sluneč-
níkem. Na pedagogické fakultě se vyučuje 
většina oborů, na které si lze vzpomenout. 
Máte možnost se zde setkat s matematiky, 
fyziky nebo třeba se speciálními pedagogy, 
jazykáři či občankáři. Je to malý Babylon a 
studenti jsou na to hrdí.

Vysokou školu dělá školou její akademická 
obec, tedy studenti a zaměstnanci fakulty. 
Jste-li studentem, budete se muset smířit 
s tím, že vaši kolegové budou většinou kole-
gyně. Jste-li studentkou, můžete se těšit, že 
najdete spoustu nových kamarádek. Budoucí 
pedagogové jsou přátelští, vynalézaví, spo-
lečenští a rádi pořádají volnočasové aktivity 
a schází se ve studentském klubu Suterén. 
Tam chodí odpočívat, ale i studovat. 

Učitelé jsou většinou z kategorie ideálních 
pedagogů. Mají rádi kontakt se studenty 
a přednášky jsou poučné a téměř vždy i zá-
bavné. Důležitá osoba je děkan Trna, cha-
rismatický urostlý muž, který rád naslouchá, 
a proto na něj studenti nedají dopustit. 

Pedagogická fakulta je místem, kde se stu-
denti dobře cítí, učí se, ale také nacházejí 
nové lásky a přátelství. 

Umístění fakulty a zajímavosti
Pedagogická fakulta se nachází na ulici Poříčí 
a má tři budovy, Poříčí 7, 9 a 31. Tyto části 
jsou od sebe vzdáleny několik set metrů. Mezi 
přednáškami se Poříčí mění v lidskou dálnici 
ze studentů, kteří přecházejí mezi budovami. 
Hned přes silnici najdeme řeku Svitavu. Kousek 
po proudu leží hala Rondo. Tady hrají hoke-
jisté Komety a jezdí se zde cross. Na Mendlovo 
náměstí, tzv. Mendlák, pohodlně dojdete do 
deseti minut a ještě potkáte pobočku České 
spořitelny i s bankomatem, nebo také Českou 
poštu. Na Mendláku lze nakoupit v místním 
supermarketu, dát si párek v rohlíku, navští-
vit lékárnu nebo poobědvat v asijském bistru. 
Rychle ochutnat dobrý čaj v čajovně a cestou 
zpět v kancelářských potřebách pořídit pár 
výkresů. Mendlovo náměstí je jeden z vět-
ších přestupních uzlů v Brně. Za jídlem vět-
šina studentů chodí do nedalekých restaurací, 
kterých je hodně a mají dobré ceny. Najít si tu 
svou by neměl být problém, ale pozor, v okolí 
jsou k nalezení i perly, kde se čas zastavil v 80. 
letech. Do menzy je to dál, buďto na Vinařky 
(jedny z kolejí Masarykovy univerzity) nebo 
do města na Českou. Spojení je na obě místa 
přímé, cesta do menzy zabere asi 15 – 20 min. 
Přímo v budovách fakulty najdete bufet, kde 
se dá koupit káva, bageta nebo třeba čokoláda. 
V blízkém okolí se nachází hudební klub Lajt-
nerka a ani na známý Favál to není daleko. 

Důležitá je dobrá dopravní obslužnost. Na 
„novou“ budovu jezdí spousta tramvají a au-
tobus, jímž se dostanete i na „starou“. U ne-
daleké haly Rondo zastavuje tramvaj č. 8, od 
hlavního nádraží se tedy bez obtíží dostanete 
k libovolné budově do čtvrt hodiny.

Naše fakulta má ještě jednu zvláštnost – je 

jediná, kolem které čas od času projede po 
tramvajových kolejích vlak, mířící směr výsta-
viště, kousek od Mendlova náměstí. To se na 
Poříčí chvíli zastaví „život“ a všichni koukají 
na průjezd ocelového oře.

Pedagogická fakulta, stejně tak její okolí, 
toho může hodně nabídnout. Nachází se 
zde vše, co student potřebuje k svému pře-
žití a uspokojení studijních potřeb, a ještě 
něco navíc. 

Čím je fakulta odlišná od jiných
Možná si kladete otázku „Opravdu chci stu-
dovat Pedagogickou fakultu na Masarykově 
univerzitě?“. Co je na této fakultě tak jiného, 
čím tak vyčnívá nad ostatními? Důvodů, proč 
vystudovat učitelské povolání právě zde, je 
mnoho…

Především dobrý kolektiv a jeho pestrost. 
Fakulta je velká, má spoustu kateder a stu-
dijních oborů. Každý student má výuku spo-
lečného základu, kde prochází studiem filo-
zofie, logiky, výpočetní techniky i speciální
pedagogiky. Chcete-li mít tedy všeobecný 
rozhled a být ještě ve svém oboru odborníky, 
tato fakulta je pro vás ta pravá.

Najdete tam i studentský klub Suterén, jehož 
členové, studenti, pořádají akce jako plesy 
a Jarní semestrobraní. Oblíbený je filmový klub,
kde se dají zhlédnout zajímavé filmy, mikuláš-
ské karaoke a sportovní turnaje jsou již také 
tradiční záležitostí. Některé katedry organizují 
neformální večírky, kde učitelé společně se 
studenty tráví čas hraním společenských her 
a pěním písní za doprovodu kytar. 

Studijní oddělení bude zrovna procházet 
malou změnou, to aby si studenti mohli vyří-
dit záležitosti jako potvrzení o studiu rychle 
i mimo úřední hodiny a nezdržovali ostatní 
kolegy, kteří přišli řešit závažnější problémy. 
Za zmínku stojí dva patroni, tedy proděkani 
pro studijní záležitosti. Pokud byste měli 
nějaký problém se studiem, můžete se ně 
obrátit. Ano, to oni vyřizují různé žádosti, 
pomáhají a radí, jak zvládnout nejen admi-
nistrativní nástrahy studia.

Na katedrách se můžete potkat s velkými 
osobnostmi, odborníky ve svých oborech 
a čerpat od nich zkušenosti a rady. Být 
učitelem, pedagogem, vzdělavatelem a vy-
chovatelem národa je velká odpovědnost. 
Hodně lidí jde rozšířit naše řady i proto, že 
vidí v našem řemesle své poslání a životní 
vášeň. Být učitelem je veliká výzva a možná 
čeká právě na vás.

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 vyu-
žívat pro komunikaci s vyučujícími. Velice užiteč-
nou funkcí je „Vývěska“, kde lze pročítat nejen 
pozvánky na vážné i méně vážné události, ale 
také poptávat či nabízet téměř cokoli v oddílu 
inzerce. Na Vývěsce se mimo jiné pravidelně 
objevují zprávy o stipendiích, studijních poby-
tech 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 komínování na místě. 

Studenti pomáhají studentům
Novým studentům usnadňují orientaci na 
fakultě Prvákoviny – manuál na použití školy. 
Jedná se o naprosto bezkonkurenční tisko-
vinu, která vznikla před pěti roky jako expe-
riment a nyní se z něj stává tradice. Pokud 
chcete snadno zapadnout do akademického 
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 stěžej-
ního předmětu, v které menze se dá dobře 
najíst, nebo k čemu je dobré předcházet si 
dámy na studijním oddělení.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Co by vás nemělo po 
příchodu na vysokou školu 
zaskočit

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

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

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. „Jaký 
si to uděláš, takový to máš“. 
Nespoléhejte, že vám někdo něco 
nalinkuje a naplánuje. Nepodceňujte 
zápis předmětů a tvorbu rozvrhu.

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

Rodičovským sdružením už také 
odzvonilo. Hujerovi zapláčou.



Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta má dlouhou a bohatou 
historii – vznikla už v roce 1946 jako pátá 
fakulta Masarykovy univerzity. V současnoti 
má tři budovy, dvě na adrese Poříčí 7 a 9, což 
je takzvaná „nová“, a třetí na Poříčí 31, které 
nikdo neřekne jinak než „stará“. 

Každé prázdniny se budovy renovují 
a vylepšují, mají také moderní vybavení 
v učebnách a na chodbách. Na dvoře „staré“ 
budovy je ovál se sportovištěm. Především je 
zde místo na učení na trávníku pod sluneč-
níkem. Na Pedagogické fakultě se vyučuje 
většina oborů, na které si lze vzpomenout. 
Máte možnost se zde setkat s matematiky, 
fyziky nebo třeba se speciálními pedagogy, 
jazykáři či občankáři. Je to malý Babylon a 
studenti jsou na to hrdí.

Vysokou školu dělá školou její akademická 
obec, tedy studenti a zaměstnanci fakulty. 
Jste-li studentem, budete se muset smířit 
s tím, že vaši kolegové budou většinou kole-
gyně. Jste-li studentkou, můžete se těšit, že 
najdete spoustu nových kamarádek. Budoucí 
pedagogové jsou přátelští, vynalézaví, spo-
lečenští a rádi pořádají volnočasové aktivity 

a schází se ve studentském klubu Suterén. 
Tam chodí odpočívat, ale i studovat. 

Učitelé jsou většinou z kategorie ideálních 
pedagogů. Mají rádi kontakt se studenty 
a přednášky jsou poučné a téměř vždy i zá-
bavné. Důležitá osoba je děkan Trna, cha-
rismatický urostlý muž, který rád naslouchá, 
a proto na něj studenti nedají dopustit. 

Pedagogická fakulta je místem, kde se stu-
denti dobře cítí, učí se, ale také nacházejí 
nové lásky a přátelství. 

Umístění fakulty a zajímavosti
Jak již bylo zmíněno, fakulta se nachází na 
ulici Poříčí a má tři budovy ve dvou místech. 
Tyto části jsou od sebe vzdáleny několik set 
metrů. Mezi přednáškami se Poříčí mění v lid-
skou dálnici ze studentů, kteří přecházejí mezi 
budovami. Hned přes silnici najdeme řeku 
Svitavu. Kousek po proudu leží hala Rondo. 
Tady hrají hokejisté Komety a jezdí se zde 
cross. Na Mendlovo náměstí, tzv. Mendlák, 
pohodlně dojdete do deseti minut a ještě 
potkáte pobočku České spořitelny i s ban-
komatem, nebo také Českou poštu. Na Men-
dláku lze nakoupit v místním supermarketu, 
dát si párek v rohlíku, navštívit lékárnu nebo 

poobědvat v asijském bistru. Rychle ochutnat 
dobrý čaj v čajovně a cestou zpět v kancelář-
ských potřebách pořídit pár výkresů. Mend-
lovo náměstí je jeden z větších přestupních 
uzlů v Brně. Za jídlem většina studentů chodí 
do nedalekých restaurací, kterých je hodně 
a mají dobré ceny. Najít si tu svou by neměl 
být problém, ale pozor, v okolí jsou k nalezení 
i perly, kde se čas zastavil v 80. letech. Do 
menzy je to dál, buďto na Vinařky (jedny z ko-
lejí Masarykovy univerzity) nebo do města na 
Českou. Spojení je na obě místa přímé, cesta 
do menzy zabere asi 15 – 20 min. Přímo v bu-
dovách fakulty najdete bufet, kde se dá koupit 
káva, bageta nebo třeba čokoláda. V blízkém 
okolí se nachází hudební klub Lajtnerka a ani 
na známý Favál to není daleko. 

Důležitá je dobrá dopravní obslužnost. Na 
„novou“ budovu jezdí spousta tramvají a au-
tobus, jímž se dostanete i na „starou“. U ne-
daleké haly Rondo zastavuje tramvaj č. 8, od 
hlavního nádraží se tedy bez obtíží dostanete 
k libovolné budově do čtvrt hodiny.

Naše fakulta má ještě jednu zvláštnost – je 
jediná, kolem které čas od času projede po 
tramvajových kolejích vlak, mířící směr výsta-
viště, kousek od Mendlova náměstí. To se na 
Poříčí chvíli zastaví „život“ a všichni sledují 
průjezd ocelového oře.

Pedagogická fakulta, stejně tak její okolí, 
toho může hodně nabídnout. Nachází se 
zde vše, co student potřebuje k svému pře-
žití a uspokojení studijních potřeb, a ještě 
něco navíc. 

Čím je fakulta odlišná od jiných
Možná si kladete otázku „Opravdu chci stu-
dovat Pedagogickou fakultu na Masarykově 
univerzitě?“. Co je na této fakultě jiného, čím 
vyčnívá nad ostatními? Důvodů, proč vystudo-
vat učitelské povolání právě zde, je mnoho…

Především dobrý kolektiv a jeho pestrost. 
Fakulta je velká, má spoustu kateder a studij-

ních oborů. Každý student má výuku společ-
ného základu, kde prochází studiem filozofie,
logiky, výpočetní techniky i speciální peda-
gogiky. Chcete-li mít tedy všeobecný rozhled 
a být ještě ve svém oboru odborníkem, tato 
fakulta je pro vás ta pravá.

Najdete tam i studentský klub Suterén, jehož 
členové, studenti, pořádají akce jako plesy 
a Jarní semestrobraní. Oblíbený je filmový
klub, kde se dají zhlédnout zajímavé filmy,
mikulášské karaoke a sportovní turnaje jsou již 
také tradiční záležitostí. Některé katedry orga-
nizují neformální večírky, kde učitelé společně 
se studenty tráví čas hraním společenských her 
a pěním písní za doprovodu kytar. 

Studijní oddělení bude právě procházet malou 
změnou, to aby si studenti mohli vyřídit zále-
žitosti jako potvrzení o studiu rychle i mimo 
úřední hodiny a nezdržovali ostatní kolegy, kteří 
přišli řešit závažnější problémy. Za zmínku stojí 
dva patroni, tedy proděkani pro studijní záleži-
tosti. Pokud byste měli nějaký problém se stu-
diem, můžete se ně obrátit. Ano, to oni vyřizují 
různé žádosti, pomáhají a radí, jak zvládnout 
nejen administrativní nástrahy studia.

Na katedrách se můžete potkat s velkými 
osobnostmi, odborníky ve svých oborech 
a čerpat od nich zkušenosti a rady. Být 
učitelem, pedagogem, vzdělavatelem a vy-
chovatelem národa je velká odpovědnost. 
Hodně lidí jde rozšířit naše řady i proto, že 
vidí v našem řemesle své poslání a životní 
vášeň. Být učitelem je veliká výzva a možná 
čeká právě na vás.

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. 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MU
Informace pro přijaté studenty

INFORMACE Z FAKULTY

INFORMACE Z UNIVERZITY
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