
 

 

Přírodovědecká fakulta MU má novou nabídku studia 

 
S novelou vysokoškolského zákona v r. 2016 byla na Přírodovědecké fakultě zahájena diskuse 

o změně a oživení nabídky studijních programů. Přírodovědecká fakulta je svým rozpočtem největší 

fakultou MU a svým rozkročením přes přírodní vědy je skladba studijních programů velmi rozmanitá. 

V pregraduálním studiu dosavadní nabídka zahrnovala 37 bakalářských a 48 magisterských studijních 

oborů. Některé obory se dále v průběhu studia dělily na směry, které si studenti volili po prvním roce 

studia. Přírodovědecká fakulta tak má dlouholeté zkušenosti s tzv. odloženou volbou konkrétního 

zaměření studia. Vysoký počet oborů sice odpovídal diverzitě vědních disciplín na fakultě, ale pro 

uchazeče o studium nebylo vždy snadné se v takové škále zorientovat. 

Pod vedením tehdejšího děkana doc. Leichmanna byly na jaře 2017 zahájeny diskuse o možnosti 

konsolidace a modernizaci studijní nabídky, ale také o oživení obsahu a struktury jednotlivých 

studijních programů. Jakkoli byly představy o nové předmětové skladbě v programech plné nadějí, 

bylo na druhé straně potřeba respektovat administrativní pravidla nastavená jednak Národním 

akreditačním úřadem a jednak vedením univerzity.  

Obrovské nasazení akademiků při přípravě nových programů se pak završilo 24. dubna 2018, kdy 

všech 36 nových programů schválila Rada pro vnitřní hodnocení MU. Přírodovědecká fakulta MU 

se tak stala první fakultou v České republice s kompletní nabídkou studijních programů 

akreditovanou v souladu s novelou zákona o VŠ.  

Současný proděkan pro kvalitu doc. Leichmann, v jehož péči je akreditace studijních programů, dodal: 

„Naši akademici mají můj velký respekt, v nelehkých a neodzkoušených administrativních 

podmínkách dokázali připravit 20 inovovaných bakalářských a 34 magisterských studijních programů, 

které otevřeme již pro přijímací řízení 2018/2019 s nástupem do studia od září 2019.  



Tím se počet nabízených programů zredukoval o více než třetinu. Navíc jsme akreditovali dva zcela 

nové magisterské programy, v jednom z nich – profesně zaměřeném programu Geoenvironmentální 

rizika a sanace - poprvé fakulta zavádí udělování titulu inženýr. V následujícím roce pak do nabídky 

přibydou další 2 nové magisterské programy.“ 

Zásadní přeměna doktorského studia na fakultě byla zahájena na podzim 2017. PřF má nejširší 

nabídku Ph.D. studia na univerzitě, s takřka 900 studenty ve 40 studijních oborech. Kromě vnějších 

legislativních změn bylo potřeba do nových programů také odrazit změnu v přístupu ke kvalitě studia. 

„V akreditaci doktorského studia jsme naštěstí nemuseli spěchat a tak se více než roční úsilí jistě 

zúročí v dobře připravených programech, odpovídajících novým standardům kvality. PřF hojně využila 

možnosti zavádět specializace do Ph.D. programů, takže v zimě 2018 bude k akreditaci připraveno 

20 programů, které se člení na 30 specializací. Tím se počet programů zkrátil na polovinu. Všechny 

Ph.D. programy budou akreditovány také v anglickém jazyce“, zakončil proděkan Leichmann. 


