
 
         
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Základním rámcem každého vysoko-

školského studia je konkrétní studijní 

program. Masarykova univerzita nabízí 

tři typy studijních programů: bakalářský, 

magisterský, doktorský. Studijní progra-

my lze studovat formou prezenční, nebo 

kombinovanou. Studijní program se rea-

lizuje prostřednictvím studijních plánů.  

Studijní plán tvoří souhrn povinných 

předmětů, povinně volitelných předmětů 

a volitelných předmětů, který je z hledi-

ska časové a také obsahové posloup-

nosti uspořádán tak, aby umožnil napl-

nění cílů studia a dosažení profilu absol-

venta studijního programu ve standardní 

době studia. Studijní plán může mít po-

dobu uvedenou výše.  

Studium, ve kterém má student předem 

jasně definovaný seznam povinných 

předmětů, které si doplní z nabídky dan-

ných povinně volitelných předmětů 

a volitelných předmětů.  

 

Oproti studiu se specializací se zpra-

vidla liší tím, že studentovi nechává vět-

ší volnost ve výběru povinně volitelných 

i volitelných předmětů. 

 

 

Studium obsahuje společnou část před-

mětů pro daný studijní program a část 

předmětů pro specializaci. Specializace 

by měla prohloubit znalosti v konkrétní 

části profilu absolventa. Studijní prog-

ram může nabízet více specializací, 

student se zapisuje vždy do jedné z nich. 

Sdružené studium tvoří kombinace hlav-

ního oboru a vedlejšího oboru, který je 

součástí jiného studijního programu. 

Kombinovat hlavní a vedlejší obory 

nelze zatím zcela volně.  

 

S výjimkou učitelského studia je toto 

sdružené studium na Masarykově 

univerzitě asymetrické, tj. významně se 

liší objem studia v hlavním a vedlejším 

studijním plánu.  

 

Hlavní obor umožňuje naplnění cílů 

studia a dosažení převládající části 

profilu absolventa studijního programu. 

Každý studijní program může obsahovat 

pouze jeden hlavní obor. Student je 

zapsán v programu, kde studuje hlavní 

obor. V rámci hlavního oboru student 

zpracovává závěrečnou práci. 

 

 

Vedlejší obor doplňuje hlavní obor při 

sdruženém studiu a slouží jako ucelený 

základ studijního programu, který ovšem 

nenabízí plnohodnotnou kvalifikaci 

v rámci daného studijního programu.  

 

Student se nezapisuje do studijního pro-

gramu, kde studuje vedlejší obor. 

V rámci jednoho studia lze studovat 

pouze jeden hlavní a jeden vedlejší 

obor. Absolvování vedlejšího studijního 

oboru se vyznačí na diplomu jako další 

údaj, ne však jako součást názvu 

studijního programu.  

 

 



Státní zkouškou se ověřují znalosti 

a dovednosti z povinných a povinně 

volitelných předmětů daného studij-

ního plánu.  

 

Název specializace bude uveden jako 

další údaj ve vysokoškolském diplomu, 

a to v této podobě:  
 

„…navazující magisterský studijní 
program BIOCHEMIE se specializací 
BIOINFORMATIKA.“ 
 

Bude též uveden v dodatku k diplomu 

s výčtem všech absolvovaných předmětů. 

Státní zkouškou se ověřují znalosti a do-

vednosti jak z povinných a povinně voli-

telných předmětů hlavního oboru, tak 

z předmětů vedlejšího oboru.  

 

Informace o vedlejším studijním progra-

mu je uváděna v dodatku k diplomu 

(spolu s výčtem všech absolvovaných 

předmětů) a též jako další údaj ve 

vysokoškolském diplomu, a to v této 

podobě:  
 

„… bakalářský studijní program 

MATEMATIKA se sdruženým studiem 

Ekonomie.“ 

 Do každého studijního programu 

může uchazeč podat nejvýše jednu 

přihlášku, za kterou zaplatí jeden 

poplatek.  

 

 Pokud studijní program umožňuje 

studium podle více studijních plánů 

(např. současně jako hlavní obor, 

vedlejší obor nebo jednooborové 

studium se specializací), může u-

chazeč v přihlášce označit až tři 

studijní plány v pořadí dle svých 

vlastních preferencí.  

 Některé studijní programy umožňují 

rovněž odloženou volbu studijního 

plánu studentem, tj. student si může 

zvolit konkrétní studijní plán až 

v průběhu studia. V takovém pří-

padě je po úspěšném vykonání při-

jímací zkoušky pak uchazeč přijat 

zpravidla do jednooborového stu-

dijního plánu s tím, že se až v prů-

běhu prvního roku studia může roz-

hodnout buď pro konkrétní speci-

alizaci, nebo sdružené studium 

s hlavním a vedlejším oborem. 

 Přijímací zkoušku lze prominout na 

základě splněných podmínek (např. 

prospěch, SOČ, olympiáda, NSZ 

a další).  

 Podrobné informace jsou uvedeny 

na webových stránkách SCI MUNI. 

 

Označení pro studijní program zamě-

řený na získání teoretických znalostí po-

třebných pro výkon povolání včetně u-

platnění v tvůrčí činnosti a poskytující 

rovněž prostor pro osvojení nezbytných 

praktických dovedností.  

 

Týká se valné většiny studijních pro-

gramů na Masarykově univerzitě.  

Označení pro studijní program zamě-

řený profesně s důrazem kladeným 

hlavně na zvládnutí praktických doved-

ností potřebných k výkonu povolání, podlo-

žených nezbytnými teoretickými znalostmi.   

 

Studijní programy s profesním profilem 

obsahují povinnou smluvně zajištěnou pra-

xi v jasně daném minimálním rozsahu 

(v řádech týdnů).  

Označení pro studijní program, jehož 

absolvováním se bezprostředně napl-

ňují odborné předpoklady pro výkon re-

gulovaného povolání.               

Podmínkou pro udělení akreditace regu-

lovaného studijního programu je povo-

lení příslušného uznávacího orgánu, 

nejčastěji pak ministerstva školství, 

(učitelské programy) a zdravotnictví.  

Absolventi těchto programů mohou 

vykonávat specifické profese ihned po 

absolvování těchto programů, opravňuje 

je k tomu samotný diplom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


