
Obecné informace o postupu rektora při rozhodování v odvolacím řízení 
ve věci nepřijetí ke studiu na Masarykově univerzitě v roce 2019 

 
Na Masarykovu univerzitu bylo v letošním roce podáno více než 37 000 přihlášek ke studiu 
v bakalářských a magisterských studijních programech a více než 7 000 přihlášek ke studiu 
v navazujících magisterských studijních programech. Značný počet uchazečů rovněž podává 
odvolání proti rozhodnutí děkana fakulty o nepřijetí ke studiu. Při posuzování odvolání proti 
rozhodnutí děkana jsou uplatňována kritéria v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon 
o vysokých školách). 
 
Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu schvaluje 
na návrh děkana akademický senát fakulty. Rektor přezkoumává soulad napadeného 
rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, vnitřními 
předpisy vysoké školy a fakulty a s podmínkami přijetí ke studiu stanovenými vysokou školou 
nebo fakultou. 
 
Podané odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů 
v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo pouze 
s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné. 
 
V odvolacím řízení však nelze přihlížet k důvodům, které nejsou v rozporu vydaného 
rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně 
míněné a pravdivé. Důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí zejména nemůže být: 
 

 velký zájem o studium zvoleného programu; 

 rodinná tradice; 

 výborné výsledky v předchozím studiu (pokud nejsou uvedeny jako kritérium 
pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný program); 

 předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno 
v podmínkách přijímacího řízení), absolvování přípravných kurzů; 

 subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, 
případně přípravných kurzů; 

 stížnosti na místo konání přípravných kurzů; 

 pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku; 

 momentální zdravotní indispozice; 

 řádně nedoložené onemocnění; 

 stížnosti na jazyk přijímací zkoušky; 

 sociální situace. 
 
V odvolacím řízení rektor nemůže vyhovět žádostem o přijetí (převod) na jiné studijní 
programy, ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči 
s lepším pořadím. 
 
Uvolněná místa po uchazečích, kteří se nezapsali ke studiu, mohou být obsazována dalšími 
uchazeči dle lepšího pořadí dosaženého u přijímací zkoušky, bez ohledu na to, zda uchazeč 
podal odvolání proti rozhodnutí děkana nebo nikoli. 
 
Informace o odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu lze také nalézt na webových 
stránkách Masarykovy univerzity: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/odvolani-
proti-rozhodnuti-o-prijetineprijeti-ke-studiu.  
Uchazeči o studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity podávají (zasílají) 
odvolání na adresu: Studijní oddělení FF MU – přijímací řízení, Arna Nováka 1, 602 00 
Brno. 
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