
Masarykova 
univerzita 
otevírá nové obory
Pro akademický rok 2008/2009 
připravila Masarykova univerzi-
ta několik nových oborů. Většina 
z nich bude otevřena v bakalářských 
studijních programech. Na Lékařské 
fakultě se mohou uchazeči poprvé 
hlásit do prezenčního bakalářské-
ho oboru Radiologický asistent ve 
studijním programu Specializace ve 
zdravotnictví. Absolventi naleznou 
uplatnění na odděleních rentgenu, 
radioterapie a nukleární medicí-
ny. Přírodovědecká fakulta otevírá 
obor Chemoinformatika a bioin-
formatika, který bude připravovat 
odborníky zaměřené na obsah a or-
ganizaci chemických a biologických 
dat. Příznivce východních kultur 
jistě potěší obor Japanistika na Fi-
lozofi cké fakultě, Fakulta sociálních 
studií bude poprvé přijímat studen-
ty do jednooborového prezenční-
ho bakalářského oboru Psycholo-
gie. V oblasti prevence, předškolní 
a rodinné výchovy a pomoci dětem 
ze sociokulturně znevýhodňujícího 
prostředí najdou uplatnění absol-
venti oboru Speciální pedagogické 
asistentství na Pedagogické fakul-
tě, novinkou je i obor Pedagogic-
ké asistentství křesťanské výchovy 
pro základní školy. Zájemci o prá-
vo a fi nance mohou nyní studovat 
také v kombinovaném bakalářském 
programu na Právnické fakultě, Fa-
kulta sportovních studií pro letošek 
přichystala obor Tělesná výchova 
a sport – směr Management sportu 
i v kombinované formě studia. Se-
znam již zavedených i nových obo-
rů je k dispozici na: 
http://is.muni.cz/prihlaska/info.pl.

V Testech studijních předpokladů bude několik změn
Na uchazeče o studium na většinu fakult MU i letos čekají u přijímacích zkoušek Testy studijních 
předpokladů (TSP), které oproti loňskému roku doznaly několika úprav. Počet subtestů se 
snižuje z 8 na 7, protože subtesty Analytické myšlení a Úsudky byly sloučeny. Každý subtest 
obsahuje 10 otázek, celkem jich tedy v roce 2008 v TSP bude 70. Uchazeči budou mít také více 
času – k dosavadním 80 minutám přibude další desetiminutovka. Aby studenti při zkoušce méně 
tipovali u otázek, jejichž odpovědi nevědí jistě, bude jim nyní za každou nesprávnou odpověď 
odečteno čtvrt bodu. 
Změny se objeví také v organizaci přijímacího řízení. Kromě tří termínů v Brně 
(9.–11. května) se mohou uchazeči zúčastnit TSP i 10. května v Bratislavě. Studenti mají možnost 
ve své elektronické přihlášce vyznačit termín, který se jim nejvíce hodí – ve většině případů 
je MU schopna jim vyhovět. Univerzita nedávno zprovoznila i internetová diskusní fóra pro 
uchazeče. Zapojit se do nich může kdokoliv se založenou elektronickou přihláškou. Účastníci 
fóra (umístěného na http://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_forum_tsp.pl) zde mají prostor pro 
neformální komunikaci mezi sebou. Na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/faq/ jsou k dispozici 
také odpovědi na nejčastěji pokládané otázky týkající se TSP.

Novinky na MU

Studenti a zaměstnanci MU 
soutěží o miliardtý klik v ISu
Za několik let fungování Informačního 
systému (IS) jeho služby využívaly a využívají 
tisíce lidí. Možná vás napadne otázka: Kolikrát 
už všichni dohromady v ISu kliknuli? Toto 
číslo se již blíží miliardě, a proto se správci 
systému rozhodli vyhlásit soutěž o jubilejní 
miliardtý klik. První místo a cenu v podobě 
tašky na notebook získá člověk s číslem kliku 
1 000 000 000 nebo nejbližším následujícím, 
odměněni budou i další dva v pořadí – 
minimyší a kapesním nožem. Soutěže se 
účastní studenti i kantoři, předpokládá se, že 
k rekordnímu kliknutí dojde někdy v únoru. 
Za klik je považována jakákoliv autentizovaná 
i neautentizovaná operace přihlášeného 
uživatele, číslo tak narůstá např. každým 
přihlášením na zkoušku, odesláním mailu či 
zápisem do semestru. Počítadlo s aktuálním 
stavem je společně se čtyřlístkem pro štěstí 
umístěno v hlavičce každé osobní stránky 
registrovaného uživatele ISu.   

Informační systém MU slouží také středoškolákům
Studenti a zaměstnanci Masarykovy univerzity mají od roku 1999 k dispozici internetový Informační systém (IS), 
který jim usnadňuje práci a studium. Jeho prostřednictvím se lze třeba zapsat na zkoušku nebo komunikovat, 
ale také hodnotit předměty a učitele v anketě apod. Počet funkcí dosahuje několika stovek. IS však není určen 
pouze členům akademické obce, využívat ho může každý – včetně studentů středních škol.
Vůbec přitom nevadí, že nemáte přístup do autorizovaných částí, mnoho funkcí je dostupných bez přihlášení. 
Jednu z nejvýznamnějších aplikací pro středoškoláky představuje elektronická přihláška ke studiu na MU 
(http://is.muni.cz/prihlaska/). Vyberete si zde z nabízených oborů a nemusíte posílat nic dalšího poštou 
– i platba proběhne elektronicky.
Pokud vás v nějaké publikaci nebo časopisu zaujme vědec pracující na MU, v ISu si můžete nalézt jeho osobní 
stránku, prohlédnout si jím vyučované předměty, vydané knížky a materiály pro studenty. Najdete tu i kontakty 
na něj. Napsat zprávu můžete také kamarádovi, který už na MU studuje – stačí znát jeho jméno a fakultu. 
Pokud byste chtěli komukoliv z MU poslat soubor, který je na mail moc velký, uložíte mu jej do Úschovny o 
kapacitě až 1,5 GB.
Uvažujete o studiu na MU a chcete vědět, jaké obory si můžete vybrat a co se na nich vyučuje? Zkuste si 
prohlédnout seznam programů a oborů nebo Katalog předmětů. Stejně snadné je najít konkrétní studijní 
materiály, stačí použít fulltextové vyhledávání. V nedávno spuštěném Obchodním centru naleznete bohatou 
nabídku vzdělávacích kurzů, zakoupit si můžete např. přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na jednotlivé 
fakulty. Zajímají-li vás témata, o kterých studenti na MU píší, zalistujte v archivu závěrečných prací. 
IS nabízí i spoustu dalších možností, stačí navštívit stránku http://www.is.muni.cz/ a přesvědčit se… 

E-learning pomáhá studentům, pedagogům i veřejnosti
Masarykova univerzita používá vlastní e-learningový systém,který je integrovanou součástí Informačního 
systému (IS). Nástroje pro elektronickou podporu výuky MU vyvíjí už od roku 2002. IS v současnosti 
obsahuje mnoho e-learningových aplikací a služeb, které rozsahem i různorodostí odpovídají počtu 
fakult i rozdílnosti učitelů a oborů. Mezi základní položky e-learningu patří např. Studijní materiály, 
Odevzdávárny úloh, Diskusní fórum, Interaktivní osnovy, Odpovědníky nebo Skenování písemek. 
E-learningový portál MU, tzv. Elportál (http://is.muni.cz/elportal/) slouží učitelům, studentům 
i veřejnosti jako zdroj inspirace pro rozvoj e-learningu. Struktura Elportálu má podobu redakčního 
systému. Učitelé zde mohou získat nové podněty pro svou práci, inspirovat se aktivitami kolegů nebo 
nalézt kontakty na e-techniky, kteří jim základy e-learningu přiblíží. Studenti MU na Elportálu najdou 
informace o využití a komfortu příslušných aplikací pro výuku, mohou se také společně s pedagogy 
do tvorby e-learningu zapojit. Veřejnost se zde např. dozví, jak je elektronická podpora výuky na MU 
rozvíjena a jaké postupy jsou v této oblasti užívány. Návštěvníci Elportálu dále mohou v sekci Výukové 
publikace čerpat informace ze zpřístupněných autorských děl a zjistit mnohem více o oboru, který je 
zajímá. Naleznou tu i odpovědi na odborné otázky, které se týkají jejich zájmů – třeba jak vyměnit duši 
u trekingového kola.
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