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1/1 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

Informace o stanovení podmínek přijímacího řízení do kombinovaného 
bakalářského studia na ESF MU  

 

1. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity umožňuje studovat různé druhy bakalářských 

oborů, viz https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium. Jedná se o bakalářské 

prezenční studium a bakalářské kombinované studium – profesně zaměřené. U kombinovaných 

bakalářských oborů studia je vyžadováno, jako podmínka pro úspěšné složení přijímací zkoušky, 

doložení praxe, v závislosti na typu oboru. Oprávnění Masarykovy univerzity, potažmo fakulty 

stanovit podmínky přijímacího řízení vyplývá z ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně ustanovení § 6 a § 48 a § 49 tohoto zákona.  

Podoba přijímací zkoušky do bakalářského kombinovaného studia profesně orientovaného byla 

schválená Radou pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity v rámci akreditačního řízení. 

Informace jsou uvedeny v dokumentu Záměr vzniku studijního programu, který je součástí 

vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů na MU, viz čl. 15 

(https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/schvalovani-rizeni-a-hodnoceni-kvality-

studijnich-programu-mu). Rada pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity je oprávněna 

k posuzování podmínek příjímacího řízení také podle ustanovení § 12a zákona o vysokých 

školách, statutu MU (https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/statut-mu) a podle vnitřního 

předpisu  Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a 

vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na MU, viz čl. 14 

(https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/pravidla-systemu-zajistovani-a-vnitrniho-

hodnoceni-kvality-vzdelavaci-tvurci-a-s-nimi-souvisejicich-cinnosti-na-mu)  a Jednacího řádu 

Rady pro vnitřní hodnocení MU (https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/jednaci-rad-

rady-pro-vnitrni-hodnoceni-mu). 

2. Příklady dokumentů jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení. "Uchazeč prokáže praxi 

odevzdáním relevantních dokumentů např. potvrzením od zaměstnavatele, výpisem z ČSSZ, 

zápočtovým listem nebo jiným dokumentem dokládajícím požadovanou délku praxe". Výčet 

dokumentů tedy neexistuje a nejedná se o výčet taxativní, ale o výčet příkladmý. 

3. Potvrzení o praxi není požadováno jako potvrzení o úplatné praxi. Praxe tedy nemusí být 

vykonávána v režimu zákoníku práce za odměnu, mzdu či podle služebního zákona za plat. Je 

možné doložit potvrzení také o bezplatné praxi.  

4.  Od uchazečů jsme v roce 2020 obdrželi tyto typy potvrzení: potvrzení od zaměstnavatele, výpis 

z ČSSZ, zápočtový list. 
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