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Žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana 

Obecné informace o postupu při rozhodování o žádostech o přezkoumání rozhodnutí děkana  

o nepřijetí ke studiu na Masarykově univerzitě v roce 2016 

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může požádat o přezkoumání rozhodnutí 

o přijetí/nepřijetí ke studiu. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. děkanovi, ve lhůtě 

30 dnů ode dne jeho doručení. Ve zcela výjimečných případech může rektor uchazeči uvedenou lhůtu 

prodloužit. Žádost posuzuje děkan fakulty. Ten může žádosti sám vyhovět a rozhodnutí změnit, 

v opačném případě ji předá k rozhodnutí rektorovi. K přípravě přezkumného řízení jmenuje rektor 

komisi. Fakulty předají této komisi všechny materiály uchazečů potřebné pro přezkumné řízení 

v souladu s harmonogramem stanoveným a schváleným rektorem. Rektor má ze zákona o vysokých 

školách pravomoc změnit pouze takové rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bylo vydáno v rozporu 

se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy, nebo její součásti, anebo podmínkami přijetí ke studiu 

v příslušném studijním programu. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. 

V přezkumném řízení 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 oboru 

- rodinná tradice 

- výborné výsledky v předchozím studiu (pokud nejsou uvedeny děkanem fakulty jako 

kritérium pro přijetí ke studiu pro příslušný obor) 

- 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 

- pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku 

- momentální zdravotní indispozice 

- sociální situace. 

 

Přezkumné řízení Filozofické fakulty v roce 2016 

- Přijímací komise děkana FF MU přijímá každoročně na každý obor vyšší počet uchazečů, než 

jsou plánované a zveřejněné počty. Již dopředu se počítá s tím, že někteří uchazeči 

z nejrůznějších důvodů ke studiu nenastoupí. Stav uchazečů může být doplněn po zápisech do 
studia, pokud je zjištěno, že kapacitní limit na oboru nebyl naplněn. Studium se v takovém 

případě nabízí dalším uchazečům přesně podle pořadí v oboru, bez ohledu na to, zda si 

uchazeč podal žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana, či nikoliv. Dodatečné přijetí je 
uchazeči zaznamenáno do e-přihlášky a je mu zasláno nové rozhodnutí o přijetí. 

- V rámci přezkumného řízení není možné požadovat přijetí na jiný obor či jinou fakultu MU.  

- Adresa pro odůvodněné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: Oddělení pro přijímací řízení, 

Filozofická fakulta MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.  
- Formulář žádosti o přezkoumání je zveřejněný na webových stránkách Masarykovy 

univerzity: http://www.muni.cz/admission/master_appeals. Jako číslo jednací uveďte číslo své 

přihlášky. 
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