
 
 
 

PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU NA FAKULTĚ 
INFORMATIKY MU PRO ROK 2010/2011 

 
I. Bakalářské studijní programy 
 
Bakalářské studijní programy jsou  určeny pro uchazeče se středoškolským vzděláním 
ukončeným maturitou. Uchazeči jsou povinni absolvovat test studijních předpokladů (dále jen 
„TSP”) na MU. 
 
TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat. Jedná se o testování verbálního, 
symbolického, analytického, numerického a kritického myšlení, prostorové představivosti, 
úsudku a kulturního přehledu.  
 
Test je společný pro programy Informatika, Aplikovaná informatika a Informatika a druhý 
obor. 
 
Pro program Informatika a druhý obor platí, že pokud uchazeč splní požadavky druhého 
oboru pro přijetí ke studiu a z kapacitních důvodů není na příslušném oboru jeho přijetí 
zamítnuto, je na základě výsledků testu studijních předpokladů přijat ke studiu dvouoborové 
kombinace Informatika a druhý obor na FI. 
 
Pro uchazeče splňující alespoň jedno z následujících kritérií 
 

•  výsledek celostátní maturity vyšší úrovně obtížnosti z matematiky mezi 30 % 
nejlepších, 

• výsledek Národní srovnávací zkoušky anebo jiné celostátně organizované srovnávací 
zkoušky z všeobecných studijních předpokladů konané nejpozději do termínu TSP 
včetně mezi 30 % nejlepších, 

•  výsledek Národní srovnávací zkoušky konané nejpozději do termínu TSP včetně anebo 
jiné celostátně organizované srovnávací zkoušky z matematiky (například slovenská 
celostátní maturita) mezi 30 % nejlepších, 

•  výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů, 
•  úspěšný řešitel regionálního kola středoškolské odborné olympiády v kategorii A 

nebo P,  
•  umístění alespoň v regionálním kole středoškolské odborné činnosti na 1. až 3. místě, 

 
stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. 
Uchazeč splňující kterékoliv z uvedených kritérií může být na základě vlastní písemné 
žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria (kritérií), zproštěn povinnosti konat 
písemnou zkoušku a bude o tomto rozhodnutí písemně uvědoměn. Pokud uchazeč žádá  
o prominutí přijímací zkoušky na základě výsledku Národní srovnávací zkoušky, nemusí 
tuto skutečnost dokládat, pouze o prominutí přijímací zkoušky písemně požádá. Současně 
je třeba, aby dal společnosti SCIO, která srovnávací zkoušky organizuje, souhlas  
s poskytnutím informace o výsledku zkoušky Fakultě informatiky. V ostatních případech 
je nutné výsledek doložit ověřenou kopií dokladu. 
 

 



U uchazečů s doloženým vážným tělesným postižením lze u odvolacího řízení přihlédnout ke 
vhodnosti přijetí s ohledem na budoucí uplatnění uchazeče. 
 
 
II. Magisterské studijní programy 
 
Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování bakalářského nebo magisterského studia včetně 
složení státní závěrečné zkoušky doložené ověřenou kopií diplomu.  
 
Programy Informatika a Aplikovaná informatika 
 
Uchazeči doloží ověřenou kopii diplomu nejpozději u zápisu ke studiu. Uchazeči, kteří 
neabsolvovali studium na vysoké škole v ČR, doloží k žádosti Dodatek k diplomu nebo jemu 
na roveň postavený dokument.  
 
Program Učitelství pro střední školy 
 
Ke studiu jsou přijímáni absolventi dvouoborového bakalářského studia příslušné 
dvouoborové kombinace realizované na MU, nebo absolventi vysokých škol, kteří 
prokazatelně získali v předchozích studiích obecné minimální bakalářské vzdělání v obou 
oborech zvolené učitelské kombinace. 
  
Absolventi dvouoborového bakalářského studia příslušné dvouoborové kombinace 
realizované na MU mohou na základě prospěchu v předchozím ukončeném studiu požádat  
o prominutí přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči musí absolvovat přijímací zkoušky na 
fakultě, která realizuje druhý obor zvoleného programu. 
 
U uchazečů s doloženým vážným tělesným postižením lze u odvolacího řízení přihlédnout ke 
vhodnosti přijetí s ohledem na budoucí uplatnění uchazeče. 
 
 
 
 
 
 
Schváleno Akademickým senátem Fakulty informatiky MU dne 9. 3. 2009 
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