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AHOJ,
pokud čteš tyhle řádky, bereš věci asi dost poctivě, protože 
úvody v časopisech čte jenom málokdo. Než se pustíš do 
dalších stránek, kde se dozvíš, jak to chodí na Masarykově 
univerzitě, máme pro tebe jednu bonusovou radu. Výběr 
správného oboru a vysoké školy není žádná velká věda, 
ale dej tomu čas. Pročti si nejenom tenhle časopis, ale 
projdi i webové stránky, ptej se na tipy kamarádů, učitelů, 
rodičů, prostě koho tě jen napadne a hlavně si zajeď na 
den otevřených dveří a poznej školu na vlastní kůži. To je 
v podstatě ta nejzásadnější část. Pak už stačí jen udělat 
přijímačky a brzy se tu na Muni uvidíme ;)

fb.com/studujnamuni
prihlaska@muni.cz 
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4. Obrovská nabídka zahraničních 
výjezdů a štědrá stipendia
Rozsáhlá síť partnerských zahraničních univerzit a skvělé služby centra za-
hraniční spolupráce ti garantují, že pokud budeš jen trochu chtít, během svého 
studia se na pár měsíců nebo i na delší dobu do zahraničí podíváš, a to třeba hned 
několikrát. S oblíbeným programem Erasmus+ můžeš vyrazit do zemí nejen po 
celé Evropě, ale i dál do světa. Stipendium ve výši několika set euro na měsíc ti 
navíc bez problémů pokryje hlavní část nákladů.

5. Brno patří mezi nejlepší 
studentská města světa
Prestižní zahraniční noviny jako New York Times v posledních letech řadí Brno 
mezi nejlepší místa k životu na světě a podobně jeden ze světových žebříčků vyso-
kých škol QS zařadil Brno mezi pětici nejlepších studentských měst světa z pohle-
du samotných vysokoškoláků. Co za tím je? Příjemná přátelská atmosféra středně 
velkého města nakombinovaná s pestrou nabídkou služeb a kulturních akcí oko-
řeněná bary a pivnicemi, které patří k těm nejlepším nejen v rámci Česka.

6. Za málo peněz studentský  
život se vším všudy
Brno není Praha, což znamená, že není ani moc malé, ani moc velké, ani moc 
levné, ani příliš drahé. Cenově přijatelné studentské bydlení tu seženeš snadno 
i blízko centra, a pokud máš hluboko do kapsy nebo prostě jen chceš bydlet ně-
kde na kraji města, kvalitní hromadná doprava a krátké vzdálenosti ti garantují, 
že ani tak nebudeš muset nikam dlouho složitě dojíždět. A pokud chceš vypad-
nout z ruchu města do přírody, máš to taky kousek. Podobně za jídlo, sport, kul-
turu nebo večírky nemusíš vydat majlant. V Brně si snadno můžeš vybrat mezi 
dražším a levnějším. Na studenty je to tu zkrátka nachystané. Stejně jako v Praze 
se tu nebudeš nudit a navíc při tom nebudeš zakopávat o tisíce turistů.

7. Tisíce příležitostí pro sbírání 
zkušeností a praxe v oboru
Jihomoravská metropole je místem, kde ve většině oborů, které se na Masary-
kově univerzitě studují, můžeš najít uplatnění. To neznamená, že v Brně musíš 
jednou zůstat žít a pracovat (i když většina absolventů typicky první práci po 
škole získává v Brně), znamená to, že nebudeš mít problém získat při studiu 
zkušenosti v oboru – ať už půjde o povinné praxe v rámci studia, nebo o stáže, 
které si domluvíš. Stejně tak není problém sehnat krátkodobé i dlouhodobé 
brigády, které ti pomůžou s rozpočtem.

DŮVODŮ 
proč se zapsat na Muni

Přemýšlíš, která vysoká škola pro tebe bude ta pravá?  
Dáme ti hned sedm jasných důvodů, proč vyrazit do Brna 

na Masarykovu univerzitu.

1. Řídíš svůj rozvrh a zapisuješ 
si předměty z celé univerzity

Na Masarykově univerzitě se staneš svým vlastním pánem. Každý obor má do-
poručený studijní plán, kterého se můžeš striktně držet a nikam nevybočit, po-
kud si ale chceš svoje vzdělávání namíchat trochu pestřeji, nic ti nebrání zapsat 
si k tomu, co studuješ, podle chuti třeba ještě něco z oblasti ekonomie, práva, 
psychologie, cizích jazyků nebo informatiky bez ohledu na to, na které fakultě 
zrovna seš. Málokterá jiná vysoká škola ti dá tolik svobody. V příštích letech se 
navíc Muni chystá zavést novou strukturu studia, která uchazečům a studentům 
umožní si ještě lépe vybrat vhodný obor a dál řídit svoje vzdělávání tak, aby pak 
měli jako absolventi dobré uplatnění a byli flexibilní.

2. Kompletně nové nebo 
rekonstruované zázemí univerzity
Masarykova univerzita investovala ze všech českých vysokých škol nejvíc peněz 
do rozvoje svého zázemí. Není to jenom moderní kampus pro lékařskou a příro-
dovědeckou fakultu se spoustou laboratoří nebo pavilony pro fakultu sportov-
ních studií včetně sportovní haly a specializovaných tělocvičen. Kompletně re-
konstruované jsou učebny, přednáškové haly a knihovny všech fakult, případně 
se právě teď dodělávají. Těšit se tak můžeš na studium v příjemném moderním 
prostředí. Lavice, ve kterých seděli ještě tvoji prarodiče, tu budeš hledat těžko.

2

3. Nejvíc digitalizovaná  
správa studia v Česku

Pokročilým elektronickým systémem pro správu studia, takzvaným Informač-
ním systémem MU, se Masarykova univerzita chlubí už řadu let a pořád v této 
oblasti patří mezi světovou špičku. Na málokteré jiné vysoké škole musíš tak 
málo obíhat nejrůznější úředníky a čekat na něco ve frontách. Na Muni většinu 
věcí vyřídíš pohodlně přes internet, ať už na pár kliků, nebo přes e-mail.
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4. Co tě baví?

Rád přicházíš věcem na kloub, ale nebaví tě biflovat? Zajímá 
tě dění okolo tebe, ale nevíš, který obor ti poskytne dobré 
uplatnění? Dej si dohromady pro a proti, čemu se chceš 
vyhnout a na čem naopak zapracovat, a pak už se můžeš 
směle vydat na průzkum toho, jaké možnosti ti nabízí 
univerzita. 

3. Co kamarádi a rodiče?

Kam míří kamarádi, se kterými si rozumíš a máš podobné 
zájmy? Kde by tě rádi viděli rodiče? I když se jejich před-
stavy můžou od těch tvých lišit, stojí za to si jejich rady 
vyslechnout, i když se nakonec třeba rozhodneš jinak.

5. Poznej univerzitu

Proklikat si web univerzity, nabízené obory, jejich náplň 
a uplatnění je nezbytnost – čeká tě celkem dost práce, ale 
stojí za to si dobře vybrat. Jako rozcestník ti poslouží  
www.muni.cz, stránky na Facebooku a Instagramu ti 
také napoví o životě na fakultě a o její atmosféře. 

8. Vydej se na přijímačky 
Na většině oborů na Muni tě čekají testy studijních předpo-
kladů (TSP, které se odehrají v dubnu na více místech v Čes-
ké i Slovenské republice. Na www.muni.cz/tsp najdeš zdar-
ma zadání z minulých let i online kurzy. Detaily týkající se 
případných oborových testů na některých fakultách najdeš 
na jejich webech, termíny pak i v příloze tohoto časopisu.

9. Zapiš se ke studiu
Přijímačky v kapse? Jak jinak. Nezapomeň přijet na zápis 
ke studiu (přijde ti samozřejmě pozvánka, zpravidla je 
to na konci června nebo v červenci) a pak už si jen užívej 
dlouhé léto, než to všechno v září vypukne. 

v dubnu červen–červenec

2. Neboj se zeptat učitelů

Poraď se s učitelem svého oblíbeného předmětu, možná 
na tvé škole funguje i poradce, který ti pomůže nasměrovat 
další studium. 

VYBER 
SI SVOU 
CESTU
Vybrat si správné studium není vůbec jednoduchý 
úkol. Musíš skloubit, co chceš a co tě baví, k čemu 
máš předpoklady, a nezapomenout při tom ani 
na to, jakým směrem chceš pokračovat po studiu. 
Kde začít? Přece u sebe!

6. Sepiš si, co tě láká

Nelekni se, pokud seznam bude dlouhý, postupně škrtej, 
doplňuj, a když budeš potřebovat, vydej se na průzkum. 
Hodí se využít dny otevřených dveří, které jsou na většině 
fakult v lednu, fakulty jsou ale otevřené pořád, takže projít 
si areál i okolí, poznat město a zjistit, jestli je to to pravé pro 
tebe, můžeš kdykoliv.

7. Podej přihlášku!
Už víš, co chceš studovat? Je čas přihlásit se ke 
studiu. Přihlášku vyplň a podej nejpozději do 28. 
února. Nenechávej to ale na poslední chvíli, a jestli 
se rozhoduješ mezi několika obory, podej přihlá-
šek více. Stojí to za lehkou investici. Teď můžeš na 
Muni chvilku přestat myslet, ale pozor, přijímačky 
se blíží.

1 400 oborů a kombinací
Muni má obrovskou nabídku, ze které si vybere každý. 
Najdeš v ní vše od práva, medicíny či ekonomie přes 
rozmanité společenské obory až po přírodní vědy.

Dvouoborové studium
V řadě případů je dobré zvolit si kombinaci dvou oborů. 
Možnosti jdou napříč disciplínami a zvýšíš si tak šanci 
na uplatnění.

Prezenční x kombinované
Prezenční je klasické denní studium, které zvolí většina 
středoškoláků. Kombinované studium volí hlavně 
pracující, výuka je v blocích jen několikrát za semestr. 

Navazující studium
Pokud se nehlásíš do pětiletého magisterského studia (to 
se týká hlavně lékařů a právníků), ale míříš na bakaláře, 
zajímej se o to, jestli je v nabídce navazující magisterské 
studium. Na Muni tomu tak zpravidla je.

do 28. února

1. V čem jsi za hvězdu?

Některé věci nám jdou jakoby samy od sebe, ani se nemusí-
me moc snažit. Jak to máš ty? Ve kterém předmětu ti to jde? 
Je spíše humanitní, nebo přírodovědný? Možná je to směr, 
kterým by se mohlo ubírat tvoje studium.

leden

4
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ZLATICA KALUŽNÁ
studentka biofyziky  

z Kysuckého Nového Mesta

Kdybych nebyla na přírodovědě, 
tak bych se asi pokoušela se sem 
dostat. Studium je pro mě další 
možnost, jak se naučit něčemu 
novému. 

Z velké části se o to zasloužil 
velký popularizátor vědy Petr 
Kulhánek, který oživil mou zálibu 
v poznávání fyziky. A později 
ještě astrobioložka Michaela 
Musilová.

Když mám možnost vidět aspoň 
kousek přírody. Té si člověk příliš 
neužije, když se musí hodně učit.

Kdybys nestudovala na 
přírodovědecké fakultě, 
co bys teď dělala?

Kdo ti byl inspirací při výběru 
oboru studia?

Jaká je tvoje nejoblíbenější 
část studentského dne?

7

Fakultní odborníci 
i šikovní studenti 
jedou každý rok 
bádat na Špicberky 
i do Antarktidy.

58 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

86 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MUNI

80 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

28 000 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/Facultyof 
ScienceMU

www.sci.muni.cz

Dny  
otevřených  
dveří

PŘÍRODO- 
VĚDECKÁ  
FAKULTA 

Některé lidi fascinuje příroda, jiní si ale při pohledu na ni pokládají 
otázky typu proč a jak. Pokud patříš k těm druhým, tady se najdeš.

Globální změna klimatu, znečištění životního prostředí, vznik rakoviny, příčiny 
zemětřesení nebo genetický původ Evropanů. To jsou ochutnávky z témat, kterým se 
věnují odborníci na přírodovědecké fakultě a kterým se můžeš věnovat i ty. Vybírat 
můžeš z řady oborů od matematiky a fyziky až po chemii a biologii. Stát se z tebe může 
vyhledávaný expert i středoškolský učitel. 

Vedle přednášek a seminářů, které se odehrávají ve dvou areálech fakulty (jeden 
v kampusu a jeden v centru města), tráví studenti hodně času v laboratořích a za prak-
tickými cvičeními míří i do terénu. Pro studenty geologie je třeba nově přímo v areálu 
fakulty otevřený cvičný hydrogeologický vrt.

Díky různým kurzům máš možnost vyjet také do zahraničí, každý rok například vyrá-
ží vybraní studenti spolu s vyučujícími z kurzu polární ekologie provádět výzkumy na 
Špicberky a někteří se dostanou i na polární stanici v Antarktidě. 

Studenti se také každý rok intenzivně zapojují do organizace akce Noc vědců, kde 
pomáhají s popularizací vědy. A nadšenci do cestování si určitě oblíbí Cestovatelské 
středy, kde si vysokoškoláci a učitelé vykládají o tom, kam vyrazili do světa, třeba 
i za poznáváním fauny a flóry.

PAVEL GABZDYL
zástupce ředitele Hvězdárny a planetária Brno
Při studiu na vysoké škole jsem se naučil kritickému způsobu 
uvažování, což je schopnost, která mě ve světě dezinformací 
a bludů chrání před ztrátou zdravé mysli a dobré nálady. Díky 
mým vyučujícím jsem se také naučil dívat na krajinu okolo sebe 
očima geologa. Získal jsem tak užitečný nadhled nad plynutím času. 
Ano, občas bylo studium náročné, někdy bylo potřeba zatnout zuby, ale 
neměnil bych. Šel bych do toho znovu. 

MARKÉTA MUNZAROVÁ 
ústav chemie
Studium na naší fakultě ti otevře dveře do světa. Díky tradičně 
silnému výzkumu jsem tu i já jako studentka získala základ pro 
doktorát v Německu a stipendium v USA, po návratu pak místo 
v univerzitním výzkumném centru. Nakonec mě to ale přitáhlo 
zpět na fakultu, za studenty. Baví mě totiž nejen výzkum, 
ale i výuka. Zapojuji do ní německou důslednost, americkou 
hravost a český smysl pro humor. To vytváří atmosféru, v níž 
studenti unesou i náročnější pasáže. Hlavně se ale nebojí ptát.

UČITELKA

ABSOLVENT

20. 23.
ledna ledna



PETRA HYKOVÁ
studentka psychologie  

z Olomouce

Stála bych u silnice s batohem 
a napřaženou rukou. 

Bruce Willis!

Nakoupila jsem si učebnice, a když už 
jsem je měla, tak mě to nutilo do nich 
občas kouknout. Navíc každý tvrdil, 
jak je těžké se na psychologii dostat. 
Řekla jsem si, že mě se to povede. 

Rozhodně v knihovně, motivuje mě 
to, že se tam všichni ostatní taky učí. 
Je tam na studování ideální atmosféra 
a člověka tam nic neruší. 

Kdybys teď nestudovala 
na filozofické fakultě, 
co bys dělala? 

Kdo ti byl inspirací při výběru 
oboru studia? 

Jak jsi hledala motivaci při 
přípravě na přijímačky? 

Kde nejraději studuješ? 
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FILOZOFICKÁ 
FAKULTA 

Díváš se na svět v souvislostech? Láká tě poznávání domácích 
i cizích kultur? Na filozofické fakultě ti otevřou další obzory.

Na největší fakultě Masarykovy univerzity najdou své místo ti, kteří se chtějí stát ex-
perty na jazyky všeho druhu od ukrajinštiny přes angličtinu až po katalánštinu, stejně 
jako ti, které zajímá historie kultur, náboženství či civilizací. 

Studijní katalog navíc obsahuje tisíce zajímavých předmětů a nic člověka nenutí zůstá-
vat uzavřený jen ve svých disciplínách. Nauč se orientovat v záplavě dat třeba v kurzu 
práce s informacemi, zjisti, jestli se blíží konec světa, nebo si zapiš kurz japonštiny. 
Omezuje tě jen vlastní fantazie.

Praxi můžeš absolvovat v celé řadě partnerských institucí nebo se zapoj do výzkumu 
přímo na fakultě. Třeba v laboratoři Hume lab, kde psychologové a religionisti pracují 
s průkopnickými experimentálními metodami.

Středobodem fakulty, jejíž nedávno rekonstruované budovy se nacházejí jen kousek od 
sebe v centru Brna, je čtyřpatrová knihovna, kde najdeš tisíce knih i místo pro klidné 
studium. Každý semestr knihovna vypisuje nejrůznější semináře a workshopy, kde tě 
naučí pracovat s předplacenými elektronickými zdroji nebo jak je správně citovat.

A ani o kulturní život tu není nouze. Na fakultě působí Nadační fond studentů Filo-
zofické fakulty, který každoročně organizuje listopadový lampionový průvod Brnem, 
ples studentů nebo party Semestrstart a Semestrend. Nechybí ani divadelní soubory, 
které hrají v různých světových jazycích – třeba studentské anglické divadlo nedávno 
oslavilo už padesát let své existence. Přidej se taky.

KATEŘINA KRIŠTŮFKOVÁ
překladatelka norského spisovatele Jo Nesbøho
Studium prohloubilo můj zájem o literaturu a naučilo mě 
především samostatnosti a aktivnosti. Zjistila jsem, že k člo-
věku nic nepřijde samo, že věcem je potřeba jít naproti, snažit 
se a nespoléhat na to, že někdo něco zařídí za mě. Také jsem 
pochopila, že je dobré rozšiřovat si obzory a zajímat se i o obory, 
které člověk přímo nestuduje – a to nejen humanitní, ale i jiné. 
Široký rozhled a alespoň povšechné povědomí o jiných oborech 
se (nejen) překladateli velmi hodí.

IVAN FOLETTI
seminář dějin umění
Dnes virtuální převládá nad reálným, média vytvářejí prav-
du, vše jde koupit a slovo stres se stává trendy. Naše fakulta je 
místem, kde se člověk učí hledat to, co vidět není; analyzovat 
a porozumět nejen tomu, co média říkají, ale i proč to říka-
jí. Toužíte-li hledat pravdu, která není nikým diktovaná (či 
placená), porozumět, proč je virtuální tak strašně silné, proč 
je minulost neoddělitelnou součástí přítomnosti, a chcete-li na 
toto všechno mít čas, je filozofická fakulta místem pro vás.

UČITEL

ABSOLVENTKA

64 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

73 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MUNI

74 % 
ABSOLVENTŮ NAŠLO  
PRÁCI SNADNO

24 600 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT  

fb.com/phil.muni.cz

muni_ff

www.phil.muni.cz

Den  
otevřených  
dveří

19.
ledna

Zapoj se do pro-
vozu Univerzitního 
kina Scala. O část 
programu se každý 
semestr stará tým 
studentů.



MARTIN ŠABÍK
student všeobecného lékařství z Galanty 

Hlavní motivaci jsem musel najít 
nejprve v sobě – odhodlání jít si za 
svým snem. Zároveň mi byl oporou 
můj bratr, se kterým jsme se navzájem 
motivovali při přípravě na přijímačky.

Zpočátku jsem si myslel, že nejtěžší 
bude fyzika, ale nakonec mě mírně 
zaskočila chemie.

Na konci května jsem ošetřoval mámě 
popáleninu na pravé ruce, která se jí 
přihodila nedopatřením při vaření. Ale 
nebylo to nic vážného. 

Jak jsi hledal motivaci při 
přípravě na přijímačky?

Co bylo nejtěžší 
na přijímačkách?

Kdy jsi naposledy někoho 
ošetřoval a o co se jednalo? 

11

LÉKAŘSKÁ 
FAKULTA 

Když si někdo rozbije koleno, ostatní se odvrací, ale ty vytahuješ náplast… 
Tak to si určitě troufneš i na tuhle fakultu.

Ať už se chceš stát lékařem, zubařem, nebo se hodláš uplatnit v některém zdra-
votnickém oboru od porodního asistentství až po záchranářství, Lékařská fakulta 
Masarykovy univerzity je to pravé místo pro tebe.

Hlavní část fakulty se nachází v moderním univerzitním kampusu, hned vedle 
největší nemocnice Jihomoravského kraje v Brně-Bohunicích. Teoretické předměty 
jsou vyučovány na fakultě, klinická výuka se uskutečňuje hlavně ve dvou brněn-
ských fakultních nemocnicích, ale i na řadě dalších zajímavých míst.

V areálu kampusu se nachází například mikroskopický sál pro výuku histologie 
nebo špičkově vybavený anatomický ústav, jehož součástí je i unikátní muzeum 
se šesti sty exponáty pro samostudium. Budoucí zubaři zase využívají nově vybudo-
vané stomatologické laboratoře v centru Brna.

Do dvou let navíc v kampusu vyroste pro potřeby studentů i celá cvičná nemocnice, 
která bude simulovat reálné nemocniční prostředí od urgentního příjmu, helipor-
tu a JIP přes operační sály, porodní sál, vyšetřovny až po stomatologické ordinace 
a standardní nemocniční pokoje. 

Studium medicíny se samozřejmě neobejde bez klinických stáží, které se odehrávají 
v Brně i mimo něj. Vysokoškoláci taky můžou během studia vyrazit na zahraniční 
stáže, třeba přes studentskou organizaci IFMSA, která nabízí desítky možností.

TEREZA PROKOPOVÁ
Fakultní nemocnice Brno
Mých šest let na lékařské fakultě uteklo až neuvěřitelně rychle. 
Během studia jsem si asi jako každý prošla náročnými dny, kdy 
jsem se snažila marně si vzpomenout, proč jsem si vybrala právě 
všeobecné lékařství. Ale na druhou stranu bylo mnoho chvil, nad 
kterými se se spolužáky smějeme doteď. Nezískáte totiž jen mnoho 
nových učebnic na výzdobu knihovny, pár vrásek a slevovou kartičku 
do kavárny, ale také nové přátele. Medicína není jednoduchý obor, ale 
rozhodně je velmi zajímavý a každý den otevře novou výzvu.

MARIE NOVÁKOVÁ 
fyziologický ústav
Jako studentka jsem absolvovala předmět fyziologie v původ-
ních prostorách lékařské fakulty v centru Brna. Měly svou 
atmosféru, ale také řadu nedostatků. I metody výuky byly jiné, 
měli jsme k dispozici mnohem méně metodik, využívali jsme 
zvířecí modely. Dnes naši studenti profitují z kvalitně vybave-
ných laboratoří moderního kampusu, velké knihovny, blízkosti 
nemocnice. Hodně se změnilo a jistě k lepšímu, co zůstává, jsou 
zapálení pedagogové, vynikající vědci a skvělí studenti. To vše 
dohromady tvoří organismus, jehož stojí za to se stát součástí.

UČITELKA

ABSOLVENTKA

Talentovaní stu-
denti se můžou 
zapojit do progra-
mu P-pool, který 
je už od prváku 
vtáhne do vědecké 
práce.

23 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

86 % 
STUDENTŮ PRACUJE NEBO 
VÍ, KDE BUDE PRACOVAT 
UŽ V DOBĚ STÁTNIC

90 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

28 200 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

www.med.muni.cz

Dny  
otevřených  
dveří

13. 17.
ledna ledna



TOMÁŠ PŘEČEK
student práv z Havířova

Hodně mě inspirovalo soutěžení 
v debatování, které mě nadchlo 
na střední škole.

Připrav se a buď úspěšný, nebo běž 
do kina a po cestě se můžeš zapsat 
na úřad práce. Motivace jasná.

Asi bych každý všední den počítal 
hodiny do konce směny za pokladnou 
v supermarketu a doufal, že to příští 
rok už vyjde.

Podle mého ideálu by měl být výřeč-
ný, pokorný, důvěryhodný, přesvědči-
vý a hlavně čestný.

Kdo ti byl inspirací při 
výběru oboru studia?

Jak jsi hledal motivaci při 
přípravě na přijímačky?

Kdybys nestudoval na 
právnické fakultě, co bys 
teď dělal?

Jaké vlastnosti jsou podle 
tebe pro dobrého právníka 
nejdůležitější?
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Čerstvé rozsudky 
ve výuce. To je 
specialita fakulty, 
na které učí celá 
řada soudců či 
asistentů třeba 
Ústavního nebo 
Nejvyššího správ-
ního soudu.

28 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

94 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MUNI

70 % 
STUDENTŮ PRACUJE NEBO 
VÍ, KDE BUDE PRACOVAT 
UŽ V DOBĚ STÁTNIC

90 % 
ABSOLVENTŮ JE SPOKOJENO 
S TÍM, CO JIM ŠKOLA DALA 
DO ŽIVOTA

20 200 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/prfmuni

muni_prf

www.law.muni.cz

Den  
otevřených  
dveří

18.
ledna

PRÁVNICKÁ 
FAKULTA 

Znáš svoje práva a nemáš rád nespravedlnost?  
Na právnické fakultě tě připraví na cestu soudce i advokáta.

Studovat právo v hlavním městě české justice by chtěl každý. V Brně se ti to může 
splnit. Fakulta se nachází v centru města kousek od Ústavního, Nejvyššího i Nejvyššího 
správního soudu, je tu Kancelář veřejného ochránce práv i Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže. Nejen, že tě budou učit lidé, kteří tam pracují, ale budeš k nim vedle řady 
brněnských advokátních kanceláří moct chodit i na praxi.

Fakulta se pravidelně umisťuje na samé špičce žebříčků českých právnických fakult. 
Kvalitní učitelský sbor, složený z předních akademiků i expertů z praxe, neklade takový 
důraz na schopnost znát zpaměti stohy právnických předpisů, ale více ocení schopnost 
právnicky myslet a umět vyhledávat informace.

Díky volitelným předmětům se navíc můžeš specializovat na vybranou oblast práva už 
během studia. Ve výběrových seminářích se naučíš tvořit obchodní smlouvy pro velké 
společnosti, zjistíš více o právu informačních technologií a v kurzu mediální právo zase 
nahlédneš do zákulisí médií. Každoročně na fakultu přijíždějí také odborníci, kteří na 
různých konferencích a přednáškách se studenty diskutují o aktuálních tématech.

Studovat ale nemusíš jen v Česku. Můžeš získat stipendium a odjet na semestr až dva 
do zahraničí za studiem nebo na stáž, kterou zprostředkovává nejenom fakulta, ale 
i studentský spolek Evropská asociace studentů práv (ELSA).

FILIP GLOTZMANN
ředitel Justiční akademie
Vzpomínek na studia v Brně mám kupodivu stále dost. Nikoli pou-
ze na studium samotné, ale především na lidi, které jsem během 
svého studia potkal. Z řady spolužáků se stali významní politici, 
vysocí úředníci, advokáti, soudci i významní akademici. Vybavuje 
se mi taky hromada volného času a svobody. Člověk stíhal studovat, 
pracovat a trochu si i vydělat na náročný společenský život a navíc 
vyjet do zahraničí, ať už na stáž, nebo jen tak cestovat. Získat zahra-
niční zkušenost a rozvíjet jazyky zpětně považuji za jednu z vůbec 
nejdůležitějších věcí.

LENKA DOBEŠOVÁ  
katedra občanského práva
Hodně studentů nastupuje na práva s představou, že budou 
hned umět uzavírat smlouvy či rozhodovat o vině a nevině 
člověka. Studium práva ale znamená spoustu hodin teorie, 
filozofie či dějin. Na přednáškách i v seminářích se však snažím 
studentům už od začátku ukazovat na příkladech ze života, 
k čemu je teorie v praxi potřeba. Mám ve výuce ráda pevné 
body a jasná pravidla, o která se mohou studenti opřít a je jim 
jasné, co od nich vyučující očekává.

UČITELKA

ABSOLVENT



LUCIE PRAŽÁKOVÁ
studentka veřejné ekonomiky  

a správy z Valtic

Motivaci jsem nikde hledat nemuse-
la. Opravdu jsem chtěla studovat na 
ekonomce, a tak jsem do toho dala 
maximum a ono to vyšlo!

Nejtěžší byl rozhodně kulturní přehled 
v TSP. Na ostatní části se totiž dá 
celkem připravit, ale kulturní přehled 
buď máte, nebo nemáte.

Jsou to taková naše 3K: kopec, 
křesílka a kafe. 

Nejspíš oběd, protože v naší menze 
vaří opravdu dobře a není nic lepšího 
než poobědvat s kamarády. 

Jak jsi hledala motivaci při 
přípravě na přijímačky?

Co ti přišlo nejtěžší 
na přijímačkách?

Jaká tři slova charakteri- 
zují tvoje ráno na fakultě?

Jaká je tvoje nejoblíbenější 
část studentského dne?
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EKONOMICKO-
-SPRÁVNÍ 
FAKULTA

Peníze hýbou světem. Chceš hýbat penězi? Pak patříš právě na tuhle fakultu.

Zákonitostmi fungování ekonomiky a veřejné správy, principy finančních trhů nebo 
managementem firem tě provedou na ekonomicko-správní fakultě. Fakulta je zároveň 
skvělým startem pro tvou kariéru a navíc ti jako málokterá škola v Česku nabídne mož-
nost studovat ekonomii v kombinaci s obory z dalších fakult Masarykovy univerzity.

Hospodářskou politiku, ekonomii nebo regionální rozvoj a správu a další obory můžeš 
snadno zkombinovat se studiem jazyků, aplikovanou matematikou nebo politologií. 
Záleží jen na tobě, kde vidíš svoji budoucnost.

Ekonomicko-správní fakulta sídlí v moderní budově kousek od centra města u brněn-
ského výstaviště. Hned vedle je menza, koleje i univerzitní tělocvična. Kromě počíta-
čových učeben a míst ke skupinovému studiu má fakulta i multimediální knihovnu 
s přístupem k elektronickým zdrojům. 

Výběrový projekt Top Students Centre organizuje specializované přednášky, worksho-
py a semináře vedené odborníky z firem, které jsou lídry na trhu. Studentské spolky 
jako Klub investorů a Students&Company zase pořádají přednášky s inspirativními 
lidmi a různé kulturní akce. A ani o praxi nebudeš mít nouzi. Řada soukromých firem 
i veřejných institucí s fakultou úzce spolupracuje.

PETRA KUMMEROVÁ
datová analytička v McKinsey & Company
Lidé někdy říkají, že škola je užitečná jen na papíře a že 
získané znalosti se v praxi moc nevyužijí. Sama musím říct, 
ze absolvování oboru matematické a statistické metody mi 
dalo do praxe hodně a spoustu věcí ve své práci denně využiji 
i dnes. Vedle získaných znalostí mi navíc studium přineslo 
spoustu nových kontaktů, ať už kamarádů, přímých i nepří-
mých kolegů, nebo profesorů, kteří se stále rádi podílejí na 
diskusích ohledně současné problematiky svého oboru.

PETR VALOUCH
katedra financí
Ve své výuce účetnictví a daní se snažím na praktických příkla-
dech ukázat, že zdánlivě nudné účetnictví a daně jsou jedinečnou 
příležitostí pro vlastníky, manažery, bankéře, investory, ale i stát-
ní organizace vidět do hospodaření subjektů. Studentům ukazuji 
na účetních datech, proč zkrachoval například Enron, zda 
společnost Tesla je skutečně vhodnou investiční příležitostí nebo 
jestli je proklínaná EET pouze další administrativní komplikací 
pro podnikání. Základem výuky je diskuse a snaha o rozvíjení 
kreativního myšlení studentů, ne jen memorování faktů.

UČITEL
Až budeš na fakul-
tě, můžeš používat 
terminály Bloom-
berg, ze kterých se 
dostaneš k datům 
z finančních trhů 
celého světa.

38 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

84 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

78 % 
STUDENTŮ PRACUJE NEBO 
VÍ, KDE BUDE PRACOVAT 
UŽ V DOBĚ STÁTNIC

29 300 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/esfmu

econmuni

www.econ.muni.cz

Den  
otevřených  
dveří

ABSOLVENTKA

21.
ledna



MAREK MYNAŘÍK
student učitelství anglického jazyka  

z Vranova nad Dyjí

Moji učitelé z gymnázia, ale hlavně 
záliba v jejich oborech.

Spíš TSP než oborovky, třeba prosto-
rová představivost.

Možnost, že nepůjdu studovat, 
jsem si prostě nepřipouštěl.

Určitě to, aby používali vlastní 
mozek, udělali si svůj vlastní názor 
a vždycky se snažili nahlížet na věc 
z různých úhlů.

Kdo ti byl inspirací při 
výběru oboru studia?

Co ti přišlo nejtěžší na 
přijímačkách?

Jak jsi hledal motivaci při 
přípravě na přijímačky?

Co bys jako učitel jednou  
chtěl předat svým 
studentům?
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PEDAGOGICKÁ  
FAKULTA 

Chceš být u toho, když se formují příští generace? 
Na pedagogické fakultě tě naučí, jak se stát dobrým učitelem.

Koho baví učit a předávat lidem znalosti, ten se na fakultě ke svému koníčku opravdu 
dostane už v začátcích studia. Budoucí pedagogové se tady opravdu učí učit v praxi, 
takže už od druhého ročníku chodí doučovat děti a později na praxi do škol.

Fakulta nabízí všechny představitelné obory a kombinace. Vedle fyziky, chemie, 
dějepisu, občanské výchovy i řadu cizích jazyků a další obory, které se vyučují na 
základních školách. Vzdělání zde dostanou i budoucí sociální a speciální pedagogové.

Studenti se pohybují hlavně po čtyřech budovách rozmístěných kousek od sebe 
v ulici Poříčí v centru Brna, kousek od řeky Svratky. V areálu fakulty je taky nedávno 
otevřená čtyřpatrová knihovna, v níž jsou k dispozici počítače i menší seminární 
místnosti pro skupinové studium.

Studijní katalog fakulty je plný nejrůznějších předmětů, díky nimž si můžeš rozšířit 
obzory i mimo svůj obor. Zajímavé můžou být předměty jako deskové hry ve výuce 
cizího jazyka nebo romský jazyk.

Na fakultě se koná spousta výstav, literárních večerů, sportovních akcí a divadelních 
a hudebních projektů. Nenech si ujít třeba Týden výtvarné kultury nebo vystoupe-
ní univerzitních mažoretek či pěveckého sboru, jednoho z nejlepších amatérských 
souborů v Česku. Přidat se můžeš ostatně i ty.

IVETA HÖFEROVÁ
učitelka na Gymnáziu Vyškov,  
nositelka ocenění Pedagog roku 
Masarykova univerzita pro mě byla jasná volba a pořád ji svým 
studentům doporučuji. Pedagogickou fakultu absolvoval i můj 
manžel a dcera a nyní nastupuje na lékařskou fakultu také syn. 
Dodnes si vzpomínám, jakou neuvěřitelnou radost a zároveň zá-
vazek jsem pocítila při přijetí. Byla to cesta otevírající nové obzory. 
V mém případě i cesta k osobnímu štěstí, protože jsem se během studií 
seznámila s manželem. Ze studentských let mám ráda i město Brno. 
Svou atmosférou vytváří příjemné podmínky ke studiu.

PETR NAJVAR 
katedra primární pedagogiky
Naše fakulta je místem, kde se budoucí učitelé – ale také sociál-
ní a speciální pedagogové – připravují na svou profesi. Vybere-
te-li si ke studiu některý z učitelských programů, nejenže pro-
niknete do hloubky vybraných oborů, ale naučíte se na jejich 
vědění dívat novým způsobem; budete vedeni k přemýšlení 
o tom, jak své obory a jejich poznatky tvořivě zprostředkovávat 
žákům ve škole. Bádání o přírodě a společnosti nabývá smyslu 
především tehdy, když jej umíme využít ve výchově našich dětí.

UČITEL

ABSOLVENTKA

Můžeš se těšit na 
velké množství 
praxe. Během pěti 
let učitelského 
studia na ní strávíš 
skoro 500 hodin.

47 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

76 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MUNI

69 % 
STUDENTŮ PRACUJE NEBO 
VÍ, KDE BUDE PRACOVAT 
UŽ V DOBĚ STÁTNIC

24 300 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/pdfmu

www.ped.muni.cz

Den  
otevřených  
dveří

20.
ledna
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MARKÉTA KUČEROVÁ
studentka aplikované informatiky  

z Uherského Hradiště

Vědomí, že přijímačky jsou jenom 
první krok, vlastně ten nejsnazší. 

Ve škole máme hodně praktických pro-
jektů z programování a ve volném čase 
se věnuju tvorbě grafického designu 
pro neziskovky.

Kafe, kocovina a počítač. V libovolném 
pořadí. 

Každá taková, kdy se dostanu 
k tématu, které mě opravdu zajímá 
a utvrzuje mě v tom, že studuju 
správný obor. Třeba když se v rámci 
studia dostanu na nějakou zajímavou 
akci nebo se setkám s někým 
inspirativním.

Co ti přišlo nejtěžší 
na přijímačkách?  

Máš už za sebou nějaké 
praktické zkušenosti?

Jaká tři slova charakterizují 
tvoje ráno na fakultě? 

Jaká je tvoje nejoblíbenější 
část studentského dne? 

FAKULTA  
INFORMATIKY

Informatika je obor, který od svého startu ještě neměl čas zpomalit. 
Pokud i ty jedeš na IT vlně, které patří budoucnost, patříš právě sem.

Na Masarykově univerzitě jsme tušili, kam se svět ubírá, a tak jsme fakultu infor-
matiky v roce 1994 založili jako vůbec první samostatnou informatickou fakulta 
v Česku. Začali jsme taky rychle chápat, že IT není jenom pro kluky, a tak se dnes 
můžeme chlubit tím, že holka je tu každý pátý vysokoškolák.

Na fakultě je sedmnáct laboratoří zabývajících se vším od kryptografie po zpra-
cování přirozeného jazyka. Unikátem je takzvaný Kybernetický polygon, v němž 
se na simulovaných kybernetických útocích školí nejen studenti, ale i špičkoví 
bezpečnostní experti. 

Součástí areálu je také vědeckotechnický park Cerit, ve kterém sídlí spousta firem 
provázaných s výukou. Pro tebe to znamená, že na brigádu můžeš chodit přímo na 
fakultu.

Už v průběhu bakalářského studia se tak můžeš zapojit do řešení skutečných 
problémů a úkolů z praxe. Fakulta spolupracuje s téměř třiceti průmyslovými 
partnery, a studenti díky tomu každoročně ve spolupráci s firmami obhájí přes sto 
závěrečných prací.

A protože není možné žít jen z IT, na konci jarního semestru se na fakultě vždy 
koná filmový festival, na němž studenti představují svou autorskou tvorbu, a také 
uvádějí divadelní hru, kterou v rámci výuky dva semestry připravovali.

PETR PALAS
zakladatel a šéf softwarové firmy Kentico
Studium mi dalo především širší přehled o různých oblastech 
IT. Stejně důležité je ale prostředí fakulty a lidi, které potkáváte 
a kteří vás inspirují. Bylo to právě na fakultě informatiky, kde 
uzrávalo moje rozhodnutí věnovat se publikačním systémům 
a později založit vlastní softwarovou firmu. A protože fakulta 
přitahuje nejtalentovanější informatiky z celého Česka i Sloven-
ska, zůstávám v kontaktu dodnes a na fakultě provozujeme Kentico 
Academy, kde dáváme studentům možnost rozšířit nabyté znalosti 
o zkušenosti z vývoje skutečného produktu.

BARBORA BÜHNOVÁ
katedra počítačových systémů  
a komunikací a členka Czechitas
Informační technologie se stávají nedílnou součástí všech 
oborů, a to včetně těch tradičních, jako jsou ekonomie, právo či 
medicína. Proto se znalost IT stává velkou výhodou v budoucím 
uplatnění. Jako IT expert budete přinášet inovace do dalších 
oborů. Zapojíte svou kreativitu, která vám v kombinaci se 
znalostmi z naší fakulty otevře dveře do světa. A to už během 
studia skrze řadu možností spolupráce se zahraničními univer-
zitami a IT firmami, kterým se tu výborně daří.

UČITELKA

ABSOLVENT

Na fakultě funguje  
trenažer pro kyber- 
netické útoky, 
na kterém cvičí 
obranu IT infra- 
struktury experti 
z celé Evropy.

59 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

88 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MUNI

84 % 
ABSOLVENTŮ JE SPOKOJENO 
S TÍM, CO JIM ŠKOLA DALA 
DO ŽIVOTA

94 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

45 600 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/fi.muni.cz

@FI_MUNI

www.fi.muni.cz

Dny otevřených dveří

2. 18. 16.
listopadu prosince února
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LUKÁŠ KLOCEK
student sociologie z Opavy

Inspiroval mě můj bratr, který tu 
studuje už čtvrtým rokem.

Na všechno, co souvisí se studi-
em. Hlavně na šanci získat nové 
vědomosti a zkusit si žít daleko 
od domova.

Nejtěžší část přijímaček bylo 
našprtání se na ZSV část Scio 
testů.

Nejspíš bych v zahraničí 
vydělával na to, abych na FSS 
mohl studovat následující rok.

Kdo ti byl inspirací při 
výběru oboru studia?

Na co ses nejvíc těšil?

Co ti přišlo nejtěžší na 
přijímačkách? 

Kdybys nestudoval na 
fakultě sociálních studií, 
co bys teď dělal? 

Svět je plný dez-
informací. Chceš 
s nimi bojovat? 
Přidej se do týmu 
úspěšného stu-
dentského projektu  
Zvolsi.info.

29 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

81 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MUNI

89 % 
ABSOLVENTŮ SI NAŠLO 
PRÁCI SNADNO

29 900 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT 

fb.com/fss.muni.cz

muni_fss

@MUNI_FSS

www.fss.muni.cz

FAKULTA 
SOCIÁLNÍCH 
STUDIÍ

Fascinuje tě, jak funguje lidská společnost? Díváš se rád pod pokličku aktuál-
ních událostí? Právě na téhle fakultě tě naučí vyznat se v dnešním světě.

Jedna z nejlépe hodnocených sociálněvědních škol v Česku láká všechny, kteří 
se chtějí podívat na realitu trošku jinýma očima a naučit se „vidět do lidí“. 

Především zdejší sociologie a psychologie pravidelně vítězí v žebříčcích vyso-
kých škol. Na práci v médiích zase připravuje praktické studium žurnalistiky 
se špičkově vybaveným televizním studiem a internetovým rádiem. Skvělou 
pověst mají i další obory – vzdělávají se zde budoucí politologové, experti na 
mezinárodní vztahy, sociální pracovníci, environmentalisté a další. 

Fakulta se může chlubit pestrou mezinárodní atmosférou. Studují na ní nejen 
desítky lidí z celého světa, ale přijíždějí na ni učit i špičkoví experti ze zahrani-
čí. I domácí studenti hodně cestují. Díky nejrůznějším stipendijním progra-
mům jich do zahraničí míří za dalším vzděláváním a za zajímavou praxí nejvíc 
ze všech fakult Masarykovy univerzity.

Zdejší vysokoškoláci patří mezi vůbec nejakčnější studenty na univerzitě, a tak 
na fakultě působí nejvíc studentských spolků. Skupina studentů tady založila 
například projekt Zvolsi.info, který učí hlavně mladé lidi, jak rozpoznat dezin-
formace na internetu. V atriu fakulty se pořádají nejrůznější výstavy a happe-
ningy a vůbec to tu žije. Nudit se tady rozhodně nebudeš.

MARTIN LOUČKA
ředitel Centra paliativní péče
Vysoká škola by podle mne měla především vytvářet prostředí, ve 
kterém z mladých lidí rostou osobnosti s vizí, ambicemi a doved-
nostmi měnit svět k lepšímu. Není to jen soubor zkoušek, na je-
jichž konci čeká diplom. Je to prostor pro nalezení svého povolání 
a jedna z posledních etap v životě, kdy člověk může většinu svého 
času věnovat vlastnímu rozvoji. Ne každá škola dokáže takové 
prostředí nabídnout, Masarykova univerzita ano a na maximum.

LUCIE VIDOVIČOVÁ 
katedra sociologie
Kromě výuky se na fakultě zaměřujeme i na empirický výzkum 
a působí u nás několik významných výzkumných týmů v různých 
oborech, věnujeme se do hloubky třeba zajímavým fenoménům 
současných společností. Výuka je pro mě třešničkou na dortu, 
protože v ní můžu dát studujícím možnost ochutnat sociologické 
řemeslo a zúčastnit se aktuálních projektů, třeba těch zaměřených na 
stárnutí populace. Miluju sociologii, protože rozvíjí kritické myšlení a je 
jedním velkým detektivním příběhem!

UČITELKA

ABSOLVENT

Dny  
otevřených  
dveří

19. 20.
ledna ledna



FAKULTA 
SPORTOVNÍCH 
STUDIÍ

Nemůžeš žít bez pohybu? Právě na této fakultě ti ukážou, 
jak může být sport součástí tvého života už napořád.

Někdy jí studenti taky říkají Fakulta Splněných Snů. Je proslulá svou rodinnou atmosfé-
rou a tím, že si tam skoro všichni tykají. 

Oblast sportu se rychle rozvíjí a poptávka po zdravém životním stylu, fitness a trenérství 
roste. Nejmladší fakulta Masarykovy univerzity proto připravuje nejen budoucí učitele 
tělesné výchovy, ale i trenéry různých směrů, rozhodčí, odborníky na regeneraci a výživu 
nebo fyzioterapeuty či zaměstnance bezpečnostních složek a manažery ve sportu.

V prostorách univerzitního kampusu v Bohunicích, kde fakulta sídlí, se nachází velká 
sportovní hala a několik specializovaných tělocvičen. Některé předměty, například plavá-
ní a atletika, se vyučují na dalších brněnských sportovištích.

Pokud budeš stát o to proniknout trochu hlouběji do zákonitostí pohybu, můžeš se zapojit 
i do výzkumu. Experti se na fakultě zabývají třeba analýzou lidské chůze a podílí se na 
vývoji zdravých bot.

Studenti absolvují praktické stáže doma i v zahraničí, po celý rok se účastní sportovních 
turnajů vysokých škol po celém světě. Většina z nich taky dál startuje ve velkých soutě-
žích, řada z nich třeba i na letní a zimní olympiádě.

LUKÁŠ KVAPIL
voják z povolání a účastník Rallye Dakar
Obor speciální edukace bezpečnostních složek, který jsem na 
Masarykově univerzitě studoval, je podle mě v daném odvětví 
nejlepší v Česku. Nebyla to žádná suchá teorie, ale všechno jsme 
se museli nejdřív naučit a pak i prakticky předvést a přitom 
jsem se potkával se samými specialisty z celní správy, od policie 
a odjinud. Kvůli závodní kariéře a Dakaru jsem jeden rok nestíhal 
zkoušky, ale i když jsem byl známý sportovec, na škole mi nedali nic 
zadarmo. Dali mi možnost domluvit se na termínech, ale všechno jsem 
musel zvládnout jako ostatní. Ohromně mě to posunulo. 

IVA HRNČIŘÍKOVÁ 
katedra podpory zdraví
Pokud sníte o studiu lidského těla, pohybu, regenerace nebo 
výživy, a to vše nejen v učebnách, ale i v terénu, pokud toužíte 
vyjet do zahraničí a být v kontaktu s otevřenými vyučujícími, 
kteří se pohybují jak ve škole, tak v praxi, pokud chcete studo-
vat v moderním prostředí ve špičkově vybavených laboratořích 
a administrativní záležitosti řešit na studijním oddělení s dveř-
mi otevřenými dokořán, přijďte si sen splnit k nám, na fakultu 
sportovních studií.

UČITELKA

ABSOLVENT

Na fakultě tě bude 
učit řada býva-
lých špičkových 
sportovců. Třeba 
atletka Zuzana 
Hlavoňová.

34 % 
UCHAZEČŮ JE PŘIJATO

82 % 
ABSOLVENTŮ BY ZNOVU 
STUDOVALO NA MUNI

75 % 
ABSOLVENTŮ JE SPOKOJENO 
S TÍM, CO JIM ŠKOLA DALA 
DO ŽIVOTA

28 300 KORUN
PRŮMĚRNÝ NÁSTUPNÍ PLAT

fb.com/mu.fsps

www.fsps.muni.cz

Den  
otevřených  
dveří

25.
lednaONDŘEJ VAŘECHA

student animátorství sportovních  
aktivit z Dřevohostic

Těžké nakonec nebylo nic, ale trochu 
stresující je jediný pokus na testy TSP.

Pohodička, zábava a kamarádi.

Když tady studujete, máte oblíbený 
celý den – ani nevíte, že jste ve škole, 
prostě sportujete, pak si dáte jídlo, 
nějaký teoretický předmět a večer hurá 
do města.

V pondělcích jsem oproti střední 
zaznamenal největší rozdíl. Pondělí 
na střední byl fakt zlý den. Na vysoké 
je pondělí den jako každý jiný, takže 
nemůžu říct, že se těším na pátek.

Co ti přišlo nejtěžší na 
přijímačkách? 

Jaká tři slova charak-
terizují tvoje ráno na 
fakultě?

Jaká je tvoje nejoblíbenější 
část studentského dne? 

Když se v pondělí vzbudíš, 
na co se nejvíc těšíš? 

22



ORIENTACE 
V BRNĚ
Bojíš se, že se v Brně nezorientuješ? 
Připravili jsme pro tebe jednoduchou 
mapu Brna i se základními budova-
mi Masarykovy univerzity. Neboj, bě-
hem pár dnů to tu budeš mít v malíku. 
Brno je stejně jen taková větší vesnice, 
ale právě díky tomu si ho zamiluješ. 
A pokud ti to nestačí, existuje i online 
dostupná Use-it mapa Brna, která ti 
originální formou napoví, kudy kam. 
Dá se sehnat zdarma i v tištěné podobě 
na různých místech v Brně s informace-
mi pro turisty.

2524



27

MUNI NA INSTAGRAMU

Kde to máme rádi  
a kde to žije

Jak vypadá Masarykova univerzita očima 
studentů? A jak ji vidíš ty? Až přijdeš 

na Muni třeba na den otevřených dveří 
nebo přijímačky, vyfoť se na místě, které 
se ti tu líbí nejvíc. Nasdílej pak fotku na 

Instagram s hashtagem #followmasaryk 
a soutěž o univerzitní mikinu. V průběhu 

následujícího roku jich pět rozdáme 
autorům nejzajímavějších záběrů. 

Sleduj nás na instagram/muni_cz.

Takhle si tě vyfotíme, až přijdeš na zápis ke studiu. Hlavně na jaře je centrum Brna  
a okolí fakult celé barevné.

Hodně tu chodíme pěšky nebo jezdíme 
na kole. Takhle se parkuje před FSS.

Náš bohunický kampus si zamiluješ. 

Studují u nás lidé z celého světa.

Deštníky nad hlavní pěší zónou Brna.

Dohlíží tu na nás sám prezident Masaryk.

Takhle to vypadá, když promuješ.

Muni je prostě srdcovka.

26
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Časté dotazy
Kde mám hledat informace  
o oborech, přijímačkách a podobně?
Všechny informace najdeš v sekci pro uchazeče na 
univerzitním webu www.muni.cz, případně tě tyto 
stránky odkážou na weby fakult a kateder, kde jsou 
další podrobnosti.

Kde se můžu ptát, pokud něco nevím?
S čímkoliv, co se týká podávání přihlášky, přijímaček 
nebo výběru oborů, se můžeš obracet na e-mailovou ad-
resu prihlaska@muni.cz. Na druhé straně sedí zpravidla 
studenti, kteří byli ještě nedávno ve stejné situaci jako ty. 
Dotazy ti rychle zodpoví i na facebookové stránce Studuj 
na Muni nebo Masarykova univerzita.

Jak se podává přihláška?
Přihláška na Muni se dá podat jen elektronicky, a to od 
1. listopadu 2017 do 28. února 2018. Na takzvanou  
e-přihlášku tě navede univerzitní web www.muni.cz.  
Není potřeba nikam posílat papírovou kopii ani doklad  
o zaplacení přihlášky. 

Kolik přihlášek můžu podat?
Kolik chceš – počet není omezený, ale určitě nepodávej 
přihlášky bez rozmyslu. Do každého vybraného studia 
se hlásíš samostatně a poplatek zaplatíš za každou takto 
podanou přihlášku. Pohybuje se v závislosti na fakultě 
mezi 300 a 550 korun.

Jak se dozvím, kdy a kam přijít  
na přijímačky nebo jak to dopadlo?
Pozvánka k přijímačkám se zasílá jen elektronicky na tvůj 
kontaktní e-mail, který vyplníš v e-přihlášce. Veškeré 
informace týkající se místa a času konání přijímací zkouš-
ky najdeš přímo v e-přihlášce taky. Dozvíš se tam potom, 
i jak to všechno dopadlo.

Jak zvládnout

DOSTAT SE NA MASARYKOVU UNIVERZITU NENÍ ŽÁDNÁ 
VELKÁ VĚDA, POKUD SI VČAS DOPŘEDU ZJISTÍŠ, NA CO 
A JAK SE PŘIPRAVIT. NA VĚTŠINĚ OBORŮ TĚ NEMINE TEST 
STUDIJNÍ PŘEDPOKLADŮ. MOŽNOSTÍ, JAK SE DOSTAT 
NA MUNI, JE ALE DALEKO VÍC. ČTI DÁL.

Julie Patková
Na TSP jsem se začala připravovat v průběhu 
března, v dubnu už jsem jim kvůli oborovým 
testům a maturitě moc pozornosti nevě-
novala. Moje příprava spočívala v tom, že 
jsem řešila varianty z webu Muni a vždycky 
na čas, abych s ním počítala už od začátku. 
A plán vyšel!

Vojtěch Šulc
Chystal jsem se od ledna. Pravidelně jsem si 
dělal jeden z testů, které jsou na webu Muni. 
Nejdřív mi to zabralo třeba i hodinu a půl, ale 
postupem času se mi podařilo čas potřebný 
k vyplnění jednoho testu srazit klidně i pod 
čtyřicet minut. U zkoušky naostro byla příprava 
dost znát.

Barbora Bílá
Připravovala jsem se asi půl roku. Ve škole nám 
jeden učitel dával logické hádanky, později 
i úlohy z OSP a TSP. Sama jsem si zkoušela testy 
z webu univerzity. Při přijímačkách jsem pak 
zvolila strategii, že co jsem nevěděla hned, jsem 
přeskočila a až nakonec se k tomu vrátila. Výsle-
dek? Percentil 93,3.

Test studijních předpokladů (TSP) funguje 
jako jednotná přijímací zkouška pro uchazeče 
hlásící se na všechny obory kromě lékařské 
fakulty a fakulty sportovních studií. TSP 
skládáš jenom jednou bez ohledu na to, kolik 
máš na Muni podaných přihlášek. Ale pozor, 
některé obory vyžadují vedle TSP ještě složení 
oborového testu. 

Všechny informace o tom, jak vypadá přijí-
mací řízení na ten který obor, najdeš na  
www.muni.cz, případně na webech fakult. 
Zjistíš tam taky, z čeho se na ně máš učit. 

Jak se připravit na TSP
Jednotné termíny pro skládání TSP v Česku 
i na Slovensku jsou 21. a 22. dubna 2018 (sobota 
a neděle). Nemusíš na ně jezdit do Brna, složit 
je můžeš hned v několika českých a sloven-
ských městech od Prahy přes Hradec Králové 
až po Bratislavu a Košice. Přesné termíny pro 
jednotlivá města najdeš ve své e-přihlášce. 

Všechny aktuální informace o TSP jsou 
na www.muni.cz/tsp. Můžeš si tam zkusit 

testy z předešlých ročníků. Pomůžou ti různé 
interaktivní prvky a klíče se správnými od-
pověďmi.

Ve zkratce na tebe čeká 60 otázek rozdě-
lených do šesti oddílů a také několik dotazů 
v cizím jazyce podle tvého výběru. Tvým úko-
lem je u každé otázky vybrat z pěti možností 
jednu správnou. 

Výsledek přijímaček se sděluje formou per-
centilu. Ten může být od 0 do 100 a vyjadřuje, 
kolik procent ostatních uchazečů odpovídalo 
stejně dobře nebo hůř než ty. Takže když máš 
percentil třeba 90, pak stejný nebo horší výsle-
dek mělo 90 procent uchazečů. 

Percentil, který k přijetí na určitý obor 
potřebuješ, se může meziročně lišit, na webu 
univerzity se ale dá dohledat, kolik bylo potře-
ba v předchozích letech.

Volba na fakultě sociálních studií
Fakulta sociálních studií dává svým uchaze-
čům možnost volby. Můžou absolvovat buď 
TSP, nebo test obecných studijních předpokla-

dů (OSP) společnosti Scio. V obou případech 
musí ale absolvovat test ze základů společen-
ských věd (ZSV) u společnosti Scio. Výhodou 
první varianty je uznatelnost TSP i na dalších 
fakultách. Výhodou testů Scio je zase možnost 
absolvovat více pokusů.

Jak je to u lékařů a sportovců
Na lékařské fakultě tě čeká přijímací zkouška 
z odborných znalostí v oblasti fyziky, chemie, 
biologie a somatologie. Na fakultu sportovních 
studií se zase dostaneš po složení praktické 
zkoušky z tělocviku a oborového testu. Po-
drobnosti najdeš na webech fakult.

Bez přijímaček
Na celou řadu fakult a oborů se můžeš dostat 
bez přijímaček. Lékařská fakulta například 
zohledňuje výtečný průměr známek na střední 
škole. Řada dalších fakult hledí na úspěchy při 
oborových olympiádách nebo v korespondenč-
ních seminářích případně také na výborný pro-
spěch. Podrobnosti si najdi na stránkách fakult.

Jak jste se připravovali na TSP?
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5 důvodů, proč 
tě v Brně čeká 
skvělý život
Hokejová Kometa Brno letos po 51 letech vyhrála 
extraligový titul. Byl to příběh o zmrtvýchvstání 
klubu, na který ještě před pár lety chodilo jen 
několik set nejvěrnějších. Město samotné žije 
podobný příběh a teď je z něj místo plné života 
a příslibů. Dělají to hodně právě studenti a ty se 
na tom můžeš podílet taky. Jak to? Protože: 

Brno je akční 
Až se na Muni dostaneš, zjistíš, že narážíš 
na jeden problém. Děje se toho tady pří-
liš moc. Pořád budeš chtít někam chodit 
a kamarádi tě budou pořád někam zvát. 
Vždyť třeba i univerzita má svoje vlast-
ní kino Scala. Koncerty střídají divadla 
a sportovní akce, skoro každý den se koná 
nějaká debata. 

Až překonáš tento první drobný pro-
blém, zjistíš, že je to vlastně úžasné, proto-
že na všech těch skvělých akcích se můžeš 
podílet. Pokud máš pocit, že chceš za něco 
bojovat a přesvědčovat lidi o nějakém 
názoru, Brno je přesně to místo, které ti to 
umožní. A nabereš u toho spoustu zkuše-
ností. Třeba jako Monika Hanych. 

První tři roky studovala dvě fakulty a na 
nich tři obory. Zároveň si musela nějak vy-
dělávat, takže učila v jazykovce, pracovala 
v médiích, dělala průvodkyni po památkách 
a později se živila psaním na zakázku na 
volné noze. Pomáhala taky s organizací fes-
tivalu Jeden svět nebo populární konference 
TedX, na které vystupují inspirativní lidé. 

Co jí to všechno dalo? „Hrozně moc! 
Nepočítaně zkušeností, pracovní návyky 
i zlozvyky, snad i špetku nadhledu a nako-
nec také poznání, že nejen prací je člověk 
živ. A že by člověk měl ideálně dělat něco, 
co jemu konkrétně dává smysl,“ říká stu-
dentka práv, která šikovně využila skoro 
všeho, co jí Brno a Masarykova univerzita 
nabízely.

Brno je (i)novátorské
Znáš firmu Kiwi? Celosvětově úspěšný 
vyhledávač letenek se v Brně zrodil před 
několika málo lety a jen letos má v plánu 
přijmout několik set nových lidí. Třeba prá-
vě Kiwi dobře ilustruje, jak rychle se dnes 
město rozvíjí. 

Místní politická reprezentace má už ně-
kolik let strategii na podporu inovativního 
podnikání, a když se k tomu přidají vysoké 
školy a vědecká centra, které lákají nové 
a nové mozky, je z toho to nejlepší podhoubí 
pro zakládání nových firem nebo pro to, 
aby sem jiné přesouvaly svoje sídla. 

„Když se podíváme patnáct nebo deset 
let zpátky, je v Brně vidět ohromný posun. 
Stalo se to díky politické podpoře a také 
díky tomu, jací lidé se tady koncentrují. 
Teď už je jich navíc tolik, že se snaží pomá-
hat těm, kteří přichází po nich,“ přibližuje 
Vojtěch Krmíček, absolvent Masarykovy 
univerzity, který pracuje v Jihomoravském 
inovačním centru. 

Brno je kamarádské 
O tom, jak moc fajn místo pro život Brno 
je, už nemluví jen místní, ale sláva města 
se dostává i daleko za jeho hranice. Britská 
společnost Quacquarelli Symonds sestavila 
žebříček nejlepších studentských měst 
na základě hodnocení samotných vyso-
koškoláků, podle něhož se dostalo Brno 
na čtvrté místo na světě. A už několikrát 
se o moravské metropoli v poslední době 

vyjádřil i slavný americký deník New York 
Times. Třeba jejich článek z loňského roku 
měl podtitulek: Nečekaná kuchyně a noční 
život v mekce architektury. 

Brno je pro život perfektní město. Je dost 
veliké, aby tady byly dostupné všechny 
možné služby, a zároveň dost malé na to, 
aby se za nimi člověk všude dostal pěšky 
nebo na kole. Chlubí se skvělými kavárna-
mi, bistry a restauracemi, kde se dá najíst 
za rozumné peníze. A navíc je tady taky 
skvěle fungující hromadná doprava, která 
tě sveze domů i z hodně rozjetého večírku.

Brno je mezinárodní
Všechen ten rozvoj dělá z Brna město, které 
je víc než kterékoliv jiné zvyklé na cizince. 
Navíc na letiště do Prahy, Vídně nebo do 
Bratislavy je to kousek. 

„Zahraniční studenti většinou říkají, že 
Brno jim bylo doporučeno učiteli, případně 
také studenty, kteří se odsud vrátili. Líbí 
se jim, že si taky každý najde vyžití. Brno 
opravdu dýchá studentským životem. Není 
velké a přeplněné turisty, ale zase není 
malé, takže se tady studenti nenudí,“ říká 
Andrea Zlámalová, prezidentka Internati-
onal Student Clubu (ISC) při Masarykově 
univerzitě. 

Brno není Praha
Kombinuje v sobě totiž výhody velkého 
i malého města, dává spoustu příležitostí, 
a přitom neobtěžuje ohromným ruchem. 



Na privátu je klíčová domluva
Tomáš Tychtl se při nástupu na práv-
nickou fakultu pokoušel získat místo na 
jedné z kolejí blízko školy. To se mu ale 
nepovedlo, a protože nechtěl dojíždět 
z větší vzdálenosti, rozhodl se začít hle-
dat privát. 

Po třech letech už vystřídal privátů 
hned několik a nedá na ně dopustit. 
„Nejlepší je, že si můžu sám vybrat, 
s kým a kde budu bydlet. I když jsem 
napoprvé šel k cizím lidem, tušil jsem, že 
se z nás rychle stanou přátelé. Taky bych 
neměnil tu svobodu, která mi dovoluje 
dělat si na bytě v zásadě cokoliv,“ svěřuje 
se Tomáš.

Jedním dechem ale upozorňuje, že 
bydlení na privátu většinou předchází 
složitější proces hledání a vyžaduje také 
větší samostatnost. „Při hledání je potře-
ba sledovat nejrůznější webové stránky 
či sociální sítě s nabídkami a absolvovat 

řadu prohlídek. Pak následuje rozho-
dování, domlouvání, podpis smlouvy 
a stěhování. Není to jednoduché, ale 
výsledek může stát za to,“ myslí si To-
máš. Pokud však na bytě dojde k nějakým 
technickým problémům, musí je studenti 
většinou vyřešit sami. I když Tomáš má 
zkušenosti i s majitelem, který se o řeše-
ní postaral sám.

Přestože hodně záleží na tom, s kým 
byt sdílíš, většinou bývá výhodou klid na 
učení a ani s prostorem problémy nebý-
vají. Pokud se budeš stěhovat na nevy-
bavený byt, neminou tě ovšem investice 
do nábytku a spotřebičů. Ty ti ale později 
zůstanou nebo je můžeš prodat dále. 

„Vystřídal jsem už tři priváty a posled-
ní dvě stěhování byla vždy ke známým, 
takže jsem si s nimi měl vždy co říct 
a dokázali jsme se na všem domluvit. 
To je asi při bydlení na privátu klíčové,“ 
uzavírá student.
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Dojíždět denně do Brna, pokud nebydlíš 
někde za rohem, se chce málokomu, takže 
shánění bydlení je jedním z velkých úkolů 
pro skoro každého studenta. Možnosti jsou 
v zásadě dvě – kolej nebo privát. Každá 
možnost má své výhody a nevýhody, 
cenově vychází obě varianty podobně.

KOLEJ NEBO PRIVÁT?

Bydlení 
na privátu
3 000 Kč a víc
Cena za lůžko v dvoulůžkovém pokoji. 

+
Lokality všude po Brně, různé velikosti 
a vybavenost, svoboda, možnost výběru 
spolubydlících.

−
Starost s údržbou a problematičtější 
hledání.

Ubytovací 
stipendium
Ať už budeš bydlet na koleji, nebo 
na privátu, pokud máš trvalé bydliště 
mimo Brno, máš nárok na ubytovací 
stipendium. Zpravidla se pohybuje 
kolem 3 000 korun za semestr, takže 
ti může pomoct s přibližně dvěma 
měsíčními nájmy ročně.

Kolej nabízí bezstarostnost
Bezstarostnost v praktických záležitos-
tech je důvod, proč Eliška Gáfriková bydlí 
celé své dosavadní studium na koleji 
Lomená v Komárově a nehodlá na tom 
nic měnit ani s nástupem do druhého 
ročníku magisterského studia bezpeč-
nostních a strategických studií na fakultě 
sociálních studií. 

„Koleje na Lomené jsou koncipovány 
jako třípokojové byty, na každém pokoji 
jsou dva lidé a dohromady máme vlastní 
kuchyň a koupelnu. Když se mě tak ně-
kdo ptá, proč nejdu na privát, s úsměvem 
odpovídám, že už na jednom vlastně 
jsem. A jako bonus se nemusím starat 
třeba o prasklou žárovku nebo ucpaný 
odpad,“ vysvětluje Eliška.

Jediné, co opravdu musí udělat, je 
každoroční registrace koleje a měsíční 
platba nájemného. To první probíhá 
prostřednictvím chytrého informačního 

systému, kde si vybere svůj budoucí 
pokoj a dopředu vidí jeho fotky. 

„Loterií je vždy spolubydlící – nikdy 
dopředu nevíš, kdo to bude, a nemůžeš 
si vybrat, takže existuje riziko, že si 
třeba nesedneš. Mě se to ale zatím nikdy 
nestalo,“ říká Eliška, která se se svou 
poslední spolubydlící rovnou zapsala na 
stejný pokoj pro příští rok. Když už totiž 
na koleji bydlí, má při registraci na další 
rok přednost.

S čím může být na koleji občas pro-
blém, je prostor a klid. Eliška má na 
Lomené klidu na učení dost, jsou ale jiné 
koleje, které jsou proslulé společenským 
životem. Vyplatí se tedy vybrat podle 
své nátury. I nedostatek prostoru má své 
řešení. „Sama jsem si na kolej koupila 
malou skříň a krabice a myslím, že je to 
mezi studenty běžná praxe. Tvrdý boj 
ale pravidelně probíhá o místo v lednici,“ 
směje se Eliška.

Bydlení v Brně

32

Bydlení 
na koleji
2 600–4 000 Kč
Cena za lůžko v dvoulůžkovém pokoji. 

+
Zajištěný servis, registrace na  
skm.muni.cz, výběr z deseti míst v Brně 
a z jedno- až pětilůžkových pokojů.

−
Někde společné sprchy a kuchyňky.
Přidělený spolubydlící.



To, co se zpočátku může zdát jako slo-
žitá džungle spojů, dopravců, přestupů 
a slevových kartiček, není ve skutečnosti 
žádná věda. Po prvním půlroce už budete 
se spolužáky cestovat, jako byste se ve 
vlaku nebo autobuse narodili. 

Brno má výhodnou polohu pro všechny 
typy dopravy. Je důležitým železničním 
uzlem a vlakem se sem dostaneš ze všech 
koutů republiky i ze zahraničí, má dálnič-
ní a silniční napojení na všechna důležitá 
města a pro řidiče není složité na zoriento-
vání. Stačí si tedy vybrat, co je ti bližší.

Nejčastěji studenti samozřejmě dojíž-
dějí vlakem nebo autobusem, ani cestová-
ní vlastním autem nebo využívání spolu-
jízdy v poloprázdných vozech spolužáků 
není nic neobvyklého. 

Vlaky
Železniční doprava je v Česku jedna z nej-
hustších na světě, a tak není divu, že i do 
Brna míří studenti nejčastěji po kolejích. 
Že podle toho páteční a nedělní spoje také 
vypadají, tím se nenechej odradit, cesto-
vání vlakem má totiž spoustu výhod.

Tou první je nesporně pohodlí, které 
cesta vlakem oproti autobusu nabízí. 
Kvalita jednotlivých spojů se také postup-
ně zlepšuje a na některých tratích tak 
už můžeš po cestě dokonce surfovat po 
internetu. 

Přestože i do Brna pomalu pronikají 
soukromí dopravci, pořád budeš nejspíš 
využívat hlavně služeb Českých drah. 
Ty nabízejí možnost pořídit si InKartu 
s pětadvacetiprocentní slevou na veškeré 
cestování vlakem (stojí 250 korun na rok 
nebo 490 korun na tři roky) a k tomu si 

ještě nechat potvrdit žákovský průkaz, 
který ti cestu mezi Brnem a domovským 
městem zlevní o dalších třicet procent. 
Ve výsledku tak budeš do školy a ze školy 
dojíždět jen za 45 procent základní ceny. 
To už by šlo, ne?

A jeden tip na závěr. Pokud budeš ku-
povat jízdenky v předstihu přes internet, 
můžeš si k nim do spojů, kde je to možné, 
přibalit místenku zdarma. Pak už se pře-
cpaných vozů nemusíš bát vůbec.

Vlaky na Slovensku
Pokud si jako student necháš na své 
fakultě potvrdit speciální potvrzení, 

můžeš po území celého Slovenska jezdit 
vlakem zadarmo. V praxi to tak bude 
znamenat, že cesta z tvého rodného 
města až na státní hranici tě nebude stát 
ani euro (případně zaplatíš symbolickou 
částku za využití spoje vyšší kvality) 
a zaplatíš pouze za zbylý úsek do Brna. 
Protože je ale bezplatných jízdenek vždy 
omezený počet, vyplatí se je kupovat 
v předstihu.

Autobusy
Do Brna se dá pohodlně dostat taky 
autobusovými linkami. Oproti vlakům 
nejezdí autobusy z takového množství 
míst, větší města ale bývají obsloužena 
solidně. 
Pravděpodobně nejširší sítí autobuso-
vých linek, jejichž kombinací se do Brna 
můžeš dostat, disponuje společnost 
Student Agency se svými žlutými au-
tobusy. Ty nabízejí spojení s Brnem ze 
všech světových stran a na svých palu-
bách nabízejí poměrně komfortní servis 
i s wifi připojením. Nevýhodou můžou 
být zácpy, které se čas od času hlavně 
na dálnici objeví a způsobují zpoždění. 
Tomu se ale nevyhneš ani na kolejích.

Ze základní ceny jízdenek můžeš 
u společnosti Student Agency získat sle-
vu 25 procent předložením žákovského 
průkazu, toho stejného, který ti zajistí 
slevu i na vlak. Stejně jako na železnici 
ti ale i tady zajistí slevu pouze na trase 
z domova do školy. 

Mimo to můžeš kdekoliv po Česku 
cestovat se slevou deset procent, pokud 
předložíš kartu Isic. Tu budeš mít na 
Masarykově univerzitě povinně jako 

takovou občanku vysokoškoláka, takže 
není potřeba si ji zvlášť shánět.

Spolujízda
Pokud máš raději cestování autem, ale 
nevlastníš vůz, nemusíš ještě smutnit. 
Tví kolegové, kteří autem do školy dojíž-
dějí, ho většinou nemají plné a často na-
bízejí volná místa ke spolujízdě. Existuje 
spousta specializovaných webů, jako je 
třeba BlaBlaCar nebo několik facebooko-
vých skupin. Pokud budeš mít štěstí, 
svezeš se tak od privátu nebo kolejí až 
k rodičům před dveře za rozumnou cenu 
a ještě si přitom dobře popovídáš.
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Se všemi studentskými slevami 
se dá do Brna dojíždět za babku.

DOJÍŽDĚNÍ 
DO ŠKOLY NENÍ 
ŽÁDNÁ VĚDA
Pokud se hlásíš na Muni a nejsi zrovna z Brna, 
dojíždění do moravské metropole tě nemine. 
Ze začátku budeš nejspíš zpátky k rodičům 
mířit každý víkend, s postupem času ti ale 
Brno určitě přiroste k srdci, a čím budeš 
samostatnější, tím míň tě doma uvidí. 
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Studentské 
projekty  
mění svět
Věci, na kterých budeš jako student pracovat, 
nemusí zůstat jen u úkolu odevzdaného učiteli. 
Vysokoškoláci na Muni se podílí na řadě projek-
tů, které pomáhají zlepšovat svět kolem nich. 

Jedním z nejznámějších projektů z poslední 
doby je Zvolsi.info, které možná dorazilo i na 
tvou střední školu. Studenti politologie i dalších 
oborů se snaží boj ovat s dezinformacemi. Ale 
ne tak, že lidem říkají, co je a co není pravda, 
ale snaží se hlavně mladé lidi vést k tomu, aby 
informace ověřovali a nevěřili všemu jen proto, 
že to četli někde na internetu. Schválně si je 
najdi na Facebooku a nauč se s jejich pomocí 
poznávat hoaxy.

Jiný populární projekt se jmenuje Řídit Brno. 
Studenti kabinetu informačních studií a knihov-
nictví zjistili, že spousta mladých lidí v Brně 
napoprvé nezvládne autoškolu. Připravili proto 
interaktivní návod s videi, který všem pomůže 
připravit se na záludné křižovatky.

Parta vysokoškoláků hned z několika br-
něnských univerzit zase začala pracovat na 
vytvoření dosud největšího parku v moravské 
metropoli. Díky jejich jednání s radnicí a úspěš-
né architektonické soutěži se zanedbaná oblast 
zvaná Hády v příštích letech promění v příjem-
né místo na procházky.

Veřejnou diskusi otevřel projekt Čichová 
mapa Brna, který připravili studenti několika 
fakult Muni. Vytvořili internetovou mapu 
moravské metropole, do které kdokoliv může 
vyznačovat místa, která ve městě voní nebo 
páchnou, a lidé o nich pak hlasují. Se získanými 
daty už začala pracovat brněnská radnice a pro-
jekt se zřejmě rozšíří do dalších měst.

Inspirovali jste se? Další projekt může být 
ten tvůj.

Univerzitní život není jen o chození na 
přednášky a čtení skript. Jeho kořením 
jsou studentské spolky, kterých na Ma-
sarykově univerzitě existuje více než 
šedesát. Studenti si v nich sami organi-
zují činnost v oblasti, která je baví, a do 
kteréhokoliv z nich se můžeš zapojit i ty. 
Některé fungují v rámci jedné konkrétní 
fakulty, jiné mají celouniverzitní pů-
sobnost. Ať už tě baví cokoliv, ten pravý 
spolek pro sebe určitě najdeš. Tady je 
několik tipů.

Munie a největší akce
Masarykova studentská unie neboli 
Munie (munie.cz) organizuje největší 
studentské akce na univerzitě a v Brně. 
Její členové se podílejí na Majálesu, při-
pravují velký Ples studentů MU nebo 
meziuniverzitní souboje ve fotbale či 
hokeji. Zastřešují také ostatní spolky na 
univerzitě.

Do éteru s Radiem R
Z plně vybaveného studia na fakultě 
sociálních studií vysílá největší student-

ské rádio v Česku. Pokud jste se vždy 
toužili slyšet z rozhlasových vln, je tenhle 
spolek právě pro vás. Radio R (radior.cz) 
ti umožní vysílat vlastní pořad, připravo-
vat relace v zákulisí nebo se starat třeba 
o reklamu, marketing či lidské zdroje, ať 
už studuješ jakýkoliv obor.

Je libo ProFIdivadlo?
Divadelních spolků funguje na univerzitě 
několik a jedním z nich je ProFIdivadlo 
(profidivadlo.cz) na fakultě, kde by to 
možná čekal málokdo – na informatice. 
Jeho ansámbl se každoročně obměňuje 
a skládá se ze studentů napříč univer-
zitou. Ti pak nastudují vybranou hru 
a mají na starost vše od tvorby scénáře 
přes nápovědu až po hudbu. Na premiéru 
i derniéru chodí stovky diváků.

Pro diskutéry je tady Debatní klub
Naučit se přesvědčivě argumentovat 
a přesvědčit o svém názoru ostatní. Právě 
to trénují studenti v Debatním klubu  
(fb.com/debatniklubmu). V obhajobě vy-
losované teze soutěží na základě modelu 

britského parlamentu, a to jak v češtině, 
tak v angličtině. Ti nejlepší sbírají vavříny 
i na mezinárodních soutěžích.

Neformální vzdělávání  
a zahraniční zkušenost
Spolek Be International (beinternational.
cz) organizuje aktivity neformálního 
vzdělávání, takže třeba hravou formou 
školí budoucí erasmáky v tom, jak si 
z výjezdu do zahraničí odnést co nejví-
ce. Navíc také nabízí možnost účastnit 
se krátkodobých tematických projektů 
v zahraničí nebo se zapojit do práce se 
syrskou komunitou v Brně.

Spolek mediků
Řada spolků se úzce zaměřuje na konkrét-
ní obory studia, příkladem je třeba Spolek 
mediků (spolek.med.muni.cz). Jak název 
napovídá, sdružuje studenty medicíny 
a organizuje pro ně řadu akcí a vzděláva-
cích seminářů. Je tak důležitou platfor-
mou pro předávání zkušeností od starších 
spolužáků a hledání nových kamarádů.
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„Jsem hrozně upovídaný, všude se ve-
cpu,“ vysvětluje Martin se smíchem 
kombinaci všech možných aktivit, 
kterým se věnuje. Na fakultě sociálních 
studií má za sebou bakalářskou žurnalis-
tiku a sociální antropologii. 

Už v začátcích se na Masarykově uni-
verzitě přidal do skupiny lidí, kteří dělají 
studentské Radio R, a dneska už celou 
stanici vede. Na škole se taky zamiloval 
do tvorby videí, což ho dostalo na praxi 
do České televize, jako svou bakalářskou 
práci natočil dokument o svých prarodi-
čích s názvem Zlatí a hlavně si ho všimli 
další lidé, kteří mu začali dávat další 
zajímavou práci. 

Kromě rádia teď vede také zpravo-
dajský web Brněnská Drbna, který píše 
o životě ve městě pro lidi, kteří se v něm 
každý den pohybují. Jen na Facebooku 
sleduje Drbnu skoro 26 tisíc uživatelů 
a Martin se s kolegy snaží nalákat další 
třeba i vtipnými momentkami z Brna, 
které jsou na Instagramu.

Docela dobrý start novinářské ka-
riéry, ne? Přitom on nikdy klasickým 
novinářem-zpravodajcem být nechtěl. 
„Vždycky jsem byl slohovkový, literární 
typ, hodně jsem četl a psal do šuplíku. 
Bavila mě publicistika, fejetony, názory 
a komentáře a neosobní zpravodajský 

jazyk mi přišel jako něco, co rozhodně 
není pro mě. Zpravodajství samo o sobě 
mě nikdy nelákalo, ale všechno okolo 
médií ano,“ vysvětluje kluk z vesnice 
nedaleko Litomyšle, co předcházelo volbě 
jeho dvojoboru. 

Stejně jako spoustu jiných, také jeho 
zajímala historie a společenské vědy, jen-
že zároveň taky znal řeči lidí okolo, že se 
mu později s takovým zaměřením bude 
špatně hledat pořádná práce. „Říkal jsem 
si ale, že se žurnalistikou určitě nějaké 
uplatnění najdu.“

Od prvních dnů, co se Martin na fa-
kultě sociálních studií objevil, ho chytla 
nová média a internetové vysílání. „Nevi-
děl jsem se ale jako tvůrce, nevěřil jsem, 
že bych mohl sám vysílat, řešil jsem spíš, 
jak to celé funguje,“ vzpomíná na svoje 
začátky na škole. 

Do Radia R se přihlásil po prvním 
semestru. Ne, že by chtěl úplně do studia 
za mikrofon, ale o skvělé partě a mož-
nosti získat spoustu nových kontaktů mu 
říkalo tolik lidí, že tomu už nešlo odolat. 
„Bylo to to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem 
kdy udělal. Práce v rádiu mi dala hrozně 
moc, znalosti, kamarády, spoustu super 
akcí. Odboural jsem taky strach z mlu-
vení na veřejnosti, získal sebevědomí ve 
vystupování a naučil se mluvit. Všechno 
se mi to teď hodí,“ vypočítává.

Otázku na to, co by poradil svým 
mladším spolužákům, ani nemusí do-
stávat. Radu bez rozmýšlení vypálí sám: 
Nespoléhejte se jen na to, co se dozvíte 
ve škole, a zkuste sbírat zkušenosti, kde 
to jenom půjde. „Třeba studium na FSS 
je volnější a člověk má čas na to, aby se 
věnoval i jiným věcem, což je svoboda 
a zodpovědnost zároveň. Přijde mi hroz-
ně důležité, aby to lidi využili třeba na 
vstup do studentských spolků. Na Masa-
ryčce je jich spousta a zaměstnavatelé se 
na to pak v životopisu opravdu koukají,“ 
zdůrazňuje Martin, který s tím má osob-
ní zkušenost.

Když si měl hledat praxi, kterou musí 
každý na jeho oboru absolvovat, nestih-
nul to, takže pak musel nástup do brněn-
ského studia České televize řešit indivi-

duálně. Místo stážisty dostal díky tomu, 
že ukázal, že už má něco za sebou a že 
si ho jako akčního studenta pamatoval 
šéf zpravodajství z jednoho ze školních 
workshopů. 

„Brno mi dalo všechno, co jsem chtěl, 
a dalo mi i to, co jsem nevěděl, že chci,“ 
shrnuje svoji zkušenost s městem Martin 
a chrlí ze sebe jeden důvod za druhým, 
proč se mu tady žije skvěle: Město je dost 
velké, aby tu člověk měl vše, co potřebu-
je, ale přitom žádná metropole. 

„Říkám tomu velké maloměsto, je tu 
spousta místa pro seberealizaci, spousta 
studentů a všechno navíc zpříjemněné 
tím, že to tu není drahé,“ líbí se studen-
tovi žurnalistiky. Osobně si pochvaluje 
taky kombinaci slovenských studentek 
ve městě a jihomoravského vína, ale to už 
je prý o preferencích.

Nespoléhej jen na to, co se dozvíš ve 
škole. Sbírej zkušenosti, kde se dá.

Už jako student 
můžeš šéfovat rádiu
Jsou dva druhy budoucích vysokoškoláků. 
Jedněm se moc nechce a z opuštění domova 
mají respekt. Druzí se na to, až se dostanou 
na školu, a tím pádem i od rodičů, docela dost 
těší. Martin Šeda byl ten druhý případ a všem 
vzkazuje, že bát se není důvod. Jemu se na 
škole povedlo vypracovat až na pozici šéfa 
studentského rádia.
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Vzhledem k nabitému rozvrhu je občas 
náročné věnovat se oboru, na který se 
chcete specializovat. „Psychiatrii se vě-
nuju hlavně ve volném čase. Předmět 
a zkoušku jsem měla v minulém semest-
ru, ale na samotném oddělení jsem měla 
štěstí na doktory, kteří jsou hrozně hodní, 
a když mám volno, tak s nimi ve středu 
chodím na velkou vizitu,“ vysvětluje bu-
doucí psychiatrička. Odpoledne pak chodí 
vyšetřovat samotné pacienty.

Vedle školy a cvičení se Zuzana podílí 
i na workshopech a seminářích k pre-
venci rakoviny prsu a varlat, které vešly 
ve známost pod zkratkou #Prsakoule. 
„Celá záležitost vznikla v Praze, odkud 
ale chtěli expandovat do Brna. Navštívila 
jsem jejich školení a rozhodla se k Loono 
přidat a otevřely se mi tak další obzory,“ 
vysvětluje medička. Dnes tak pomáhá 
organizovat workshopy, na nichž se lidé 
učí identifikovat nádory na svém těle 
pomocí modelů.

„Naplňuje mě dělat věci, u kterých mi 
připadá, že mají smysl nejen pro mě sa-
motnou,“ svěřuje se Zuzana. Tak se dostala 
i k pořádání výstavy Příběhy bláznovství, 
jež se snaží bořit stigma provázející dušev-
ní onemocnění. „Jedna slečna umělecky 
ztvárnila devět z nich, kamarádka pak celý 
projekt vymyslela a přes Instagram našla 
mě, abych grafiky doplnila o odborný popis. 
Nechybí ani příběh konkrétního člověka, 
který tou danou nemocí trpí,“ navazuje na 
svoji specializaci budoucí psychiatrička. Po 
Brně začali s výstavou objíždět celé Česko.

„První tři roky sedíme v knihách a moc 
nežijeme,“ říká studentka. „Další dva pak 
pořád sedíme v knihách, ale žijeme v tom 
smyslu, že se na praxích točíme po jednot-
livých odděleních a odpoledne už je taky 
víc volna,“ dodává. Na odděleních vždy 
stráví třeba dva týdny za semestr a pak dě-
lají zkoušku, aktuální semestr měla třeba 
intenzivní medicínu nebo kožní.

Na otázku, jaký měla dnes den, Zuzana 
ne zcela překvapivě odpovídá, že nabitý. 
„Máme teď dva týdny praxi na gynekologii 
a dnes jsem pomohla přivést na svět jedno 
dítě císařským řezem,“ směje se budoucí 
lékařka. Den předtím prý rodila taky, 
takže s nadsázkou tvrdí, že se to omrzí. 
„Ve skutečnosti je to ale hodně náročné, 
spousta krve a nervů,“ upozorňuje me-
dička.

Jakkoliv se při studiu medicíny odreagovat 
bývá náročné, protože často nemáte čas 
na nic jiného. Škola je určující linií celého 
týdne, Zuzana si ale svého koníčka našla. 
„Dělám crossfit, trénuju tak pětkrát nebo 
šestkrát týdně a je to pro mě ten nejlepší 
relax. Vždycky ráno v šest hodin před ško-
lou,“ popisuje studentka s tím, že brzkým 
vstáváním a ranním tréninkem tak ales-
poň ušetří čas. Crossfit je i jedním z důvo-
dů, proč se stala i jednou z nejznámějších 
uživatelek Instagramu na univerzitě. 
Zuzanu tam najdete jako iamzuz1.

Život studentky

Naplňuje mě dělat 
věci pro ostatní
Zuzana Špačková studuje medicínu a do konce 
studia jí chybí už jen rok. Přestože se na všeobecném 
lékařství učí takřka vše, svoje studijní ambice směřuje 
k psychiatrii. „Mám totiž obě ruce levý na to, abych něco 
řezala. A taky mi to přijde cool,“ směje se Zuzana, která je 
hodně aktivní na Instagramu, kde ji jako iamzuz1 sleduje 
skoro 30 tisíc lidí. Jak vůbec vypadá studium a život 
studentky lékařské fakulty, která má ještě ke všemu 
spoustu zájmů různých podob?

40



43

O ruském školství se povídá leccos a ve většině pří-
padů to není pozitivní, moje zkušenost je ale přesně 
opačná. V Petrohradu jsem poznal, že náročnost stu-
dia je nutnou podmínkou jeho kvality. Semestr trvající 
20 týdnů a přednášky i v sobotu pro mě byl skutečně 
tvrdý začátek, ale také velmi silná motivace. Člověk 
se nejlíp naučí plavat, když ho hodí do vody.

„Azory? Kde to je?“ ptali se nás všichni, když jsme 
říkaly, že na jaro odlétáme na stáž. Těch pět měsíců 
na portugalském souostroví v Atlantském oceánu 
byla skvělá zkušenost. Na místní univerzitě jsme 
zkoumaly azorskou faunu a flóru a ve volném čase 
jsme pracovaly na charitativním projektu – posílaly 
jsme pohledy z ostrova všem, kdo si je objednal. 
Vybrali jsme 40 tisíc korun.

Dva roky z celého studia na Muni jsem vlastně 
strávila na studijních pobytech v zahraničí. Nejdříve 
jsem byla rok na Erasmu v Anglii, později jsem přes 
program ISEP vyjela na půl roku do Austrálie a druhý 
půlrok strávila v Kanadě. Všechny zahraniční pobyty 
mě velmi obohatily a posunuly. Studium v zahraničí 
mi umožnilo vyzkoušet různorodé činnosti a lépe si 
tak vyjasnit své budoucí směřování. 

Mým dlouhodobým snem bylo vyzkoušet si žít delší 
dobu v Paříži, i když s tím byla spojena velká výzva: 
studium ve francouzštině – v Paříži totiž anglicky mlu-
ví jen málokdo. Zato možností kulturního vyžití je tu 
nespočet. Výuka je hodně intenzivní, látka se probírá 
hodně do hloubky a na každou hodinu jsme si museli 
připravovat několikastránkový odborný komentář.

Marek Soukup  
Petrohrad

Michaela Kubová  
a Natálie Nádeníčková  
Azory

Andrea Kakulidu  
Kanada, Austrálie, Británie

Jan Dohnal  
Paříž

V jarním semestru jsem odjela na tři a půl měsíce 
do New Yorku, kde jsem byla na stáži na Stálé misi 
ČR při OSN. Mým úkolem bylo především účastnit 
se několikrát do týdne zasedání Rady bezpečnosti 
OSN. Stáž pro mě byla životní křižovatkou, na které 
jsem se rozhodovala, jestli bych takovou práci mohla 
a hlavně chtěla dělat.

Ještě před třiceti lety byl zahraniční studijní pobyt 
nebo pracovní stáž něco, o čem mohli studenti jenom 
snít, v dnešní době už to ale není nic nereálného: 
Jenom vloni vyrazily do zahraničí téměř dva tisíce 
studentů Muni. A mířili do všech koutů světa.

S Masarykovou univerzitou máš velkou šanci strávit 
semestr nebo dva v cizině – oproti jiným českým 
i evropským univerzitám máme totiž hustou síť 
univerzit po celém světě a stovky partnerských 
smluv. Stačí podat přihlášku, projít výběrovým 
řízením a pak můžeš zamířit za hranice s nemalým 
stipendiem, které ti pokryje větší část nákladů.
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Simona Ševčíková
ekonomika a management
V posledním ročníku bakalářského studia jsem se přihlásila do 
soutěže personální společnosti Adecco – CEO for One Month 
a stala se jeho vítězkou. Pod vedením ředitele české divize jsem 
pracovala na několika odděleních, včetně Marketingu či Permanent 
Placement. Pochopila jsem, že generální ředitel by měl být 
především dobrý analytik, měl by umět dělat rychlá rozhodnutí 
a naslouchat svým zaměstnancům. Této spolupráce si vážím nejen 
proto, že na setkání s top managementem se dostane jen hrstka 
čerstvých absolventů, ale zkušenosti ze stáže mi pomohly i lépe 
pochopit vyučovanou látku v navazujícím studiu. 

Jaroslav Čechák 
informatika
Pro stáž jsem se rozhodl hlavně proto, abych získal představu 
o tom, jak to funguje uvnitř větší IT firmy. Zajímaly mě procesy 
a postupy, jaké se reálně používají při vývoji softwaru, jak 
fungují vývojářské týmy a jak se dohlíží na kvalitu produktu. 
Zároveň jsem chtěl mít srovnání s akademickou sférou, abych 
se mohl lépe rozhodnout, jestli po magisterském studiu 
pokračovat dál v doktorském studium. Sehnat stáž nebo 
rovnou práci jako programátor není aktuálně složité, nabídek 
je spousta. Spíš je potřeba se nebát a zkusit to.

Michaela Ondrášková 
psychologie
Aktuálně mám za sebou praxi z psychodiagnostiky 
v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě. Psychologové 
se tam studentům opravdu věnují a máš možnost zúčastnit se 
mnoha aktivit a terapií. Na praxi přímo v Brně je dobré se 
nejdřív zapojit do projektu SPOLU, díky kterému získáš víc 
zkušeností a jistoty v práci s pacientem a máš pak i lepší 
možnosti povinných praxí v brněnských zařízeních.
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Bez práce nejsou koláče a práce často není k mání bez praxe. 
Potřebná je i pro vysokoškoláky, kteří při ní můžou ve škole 
nabyté znalosti nejen uplatnit, ale také si je rozšířit. Většina 
oborů studovaných na Muni má proto během studia praxe 
povinné nebo volitelné v rámci různých předmětů. 

Praxe dá 
teorii smysl

Své budoucí povolání si musí osa-
hat studenti všech oborů lékařské 
a pedagogické fakulty. Ti první mají 
povinné prázdninové praxe a ti 
druzí pak docházejí do škol v rámci 
semestru, a to už od bakalářského 
stupně studia. Stejně jako budoucí 
učitelé z pedagogické fakulty míří do 
škol i studenti učitelských předmětů 
z přírodovědecké a filozofické fakul-
ty. Odbornou praxi absolvují také 
budoucí právníci i studenti fakulty 
sportovních studií.

Na fakultě sociálních studií si své 
obory mimo školu vyzkouší na-
příklad studenti žurnalistiky nebo 
sociální práce, na filozofické fakultě 
to čeká třeba na budoucí etnology 

či archiváře a povinnou praxi mají 
i studenti ústavu hudební vědy. Do 
firem se samozřejmě podívají také 
ekonomové a informatici, hlavně 
pro ty je to v Brně coby českém IT 
centru dost bezproblémová záleži-
tosti. 

Vedle povinných praxí většina 
fakult a oborů na Muni nabízí i vo-
litelné předměty, jejichž součástí je 
nějaká forma stáže. S jejím hledáním 
také fakulty pomáhají a zveřejňují 
nabídky různých pozic. Studenti si 
ale ve většině případů mohou dohod-
nout místo praxe sami. Počet hodin 
se pak také výrazně liší – od hodiny 
týdně až po opakované celosemes-
trální praxe.
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Kariérní portál pro 
studenty a čerstvé 
absolventy
JobCheckIN je oficiální kariérní portál Masarykovy univerzity, který pro-
pojuje studenty se zaměstnavateli. Až se zapíšeš ke studiu, můžeš se do něj 
hned zaregistrovat. Najdeš v něm nabídky stáží, trainee programů a pra-
covních úvazků od firem, které stojí právě o tebe. JobCheckIN totiž funguje 
jako kariérní seznamka a doporučí ti jen takové nabídky, které odpovídají 
tomu, co hledáš. Díky tomu, že se do portálu JobCheckIN můžeš zaregis-
trovat už na začátku studia, máš možnost si v něm vybudovat rozsáhlý 
a snadno upravitelný profil. Funguje jako virtuální životopis, který nemů-
žeš nikam založit a který mají zaměstnavatelé stále k dispozici, a ty už ho 
nemusíš rozesílat e-mailem nebo poštou. Mrkni na jobcheckin.muni.cz.

www.kariera.muni.czSpolečně zvládneme 
studium i start kariéry

Mít před jménem titul je jedna věc, mít vysněnou práci věc druhá. 
Ne všechny školy své studenty na přechod do praxe připravují. 
Pro dobrý start je důležité začít se získáváním zkušeností už na 
škole a s tím ti na Muni pomůže Kariérní centrum MU. Poradí 
ti, jak se vypořádat s kariérními výzvami, pomůže s hledáním 

první stáže a nakonec i s nástupem do zaměstnání. 
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Hana Cukrová,  
fakulta sociálních studií

První zkouškové období pro mě byla taková malá noční můra. 
Nedokázala jsem pořádně skloubit učení na zkoušky, brigádu a svůj 
osobní život a cítila jsem se neustále pod velkým tlakem. Potom 
jsem objevila na univerzitě kurzy, které se věnují právě zvládání 
stresu a organizačnímu plánování, a další zkouškové už tak hrozné 
nebylo. Naučila jsem se, jak se vypořádat s nervozitou, naplánovat 
si své aktivity, a vypjaté situace už zvládám mnohem líp.

Prvákoviny
Zažiješ jedinečnou dvoudenní akci 

a získáš náskok už na začátku 
studia. Ještě před začátkem školy 
se na akci dozvíš, jak si sestavit  

ten nejlepší rozvrh. Navíc poznáš 
spolužáky, fakultu i nejlepší brněn-

ské podniky. Více najdeš na  
kariera.muni.cz/prvakoviny.

Konzultace
Až budeš mít otázky ohledně  

své budoucí kariéry, trhu práce 
nebo se budeš chtít dozvědět,  
jak správně sestavit životopis,  
univerzitní kariérní poradci tě  

pomůžou nasměrovat.

Kurzy a workshopy
Na speciálních kurzech se můžeš 
dozvědět tipy, jak si usnadnit stu-

dium, zvládnout zkouškové období 
a přestat prokrastinovat. V nabídce 

je ale třeba i workshop, kde si 
můžeš nanečisto vyzkou- 
šet své vysněné povolání.

Setkání se zaměstnavateli
Nástup do práce sice ještě neřešíš, 
co si ale předem opatřit pár cen-
ných kontaktů? Kariérní centrum 
ti umožní setkání se zaměstnava-
teli ještě během studia. Speciálně 

pro tebe je vyzpovídá a odhalí 
to, co se o nich nikde  
na webu nedočteš.

Co všechno dělá kariérní  
centrum pro studenty?
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