
 

 

V Brně dne 30. dubna 2020 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi informovat vás o důležitých změnách v podmínkách přijímacího řízení na Fakultě sociálních 

studií Masarykovy univerzity do akademického roku 2020/2021. Vzhledem k mimořádnému stavu 

panujícímu na území České republiky a Slovenska od poloviny března se snažíme hledat vstřícné a 

ohleduplné kroky tak, abyste na změny vyvolané pandemií nedopláceli a měli férovou možnost stát se 

studenty naší fakulty.  

Jelikož jsme nechtěli už dále čekat na to, co bude a nebude možné (což teď beztak nikdo neví) a 

prodlužovat tak vaši nejistotu, ve snaze ulehčit vám v této nelehké době jsme se rozhodli vyhodnocovat 

letošní přijímací řízení na základě dvou modelů, které před malou chvílí schválil Akademický senát FSS 

MU. První se týká těch z vás, kteří stihli absolvovat testy OSP do začátku mimořádných opatření, druhý 

těch, kteří plánovali testy OSP v následujících měsících a týdnech, nebo měli jako preferenci testy TSP.  

1) Pokud jste stihli absolvovat test OSP v termínech 7. prosince 2019, 8. února 2020 a 7. března 
2020, budou vaše výsledky vyhodnoceny na základě kombinace testů ZSV a OSP. Jak asi víte, 
váha pro stanovení přepočteného percentilu je 40 % pro OSP a 60 % pro ZSV.  
Pokud ale máte pocit, že se vám test OSP v těchto termínech nepovedl, napište prosím do 31. 
května 2020 na prijim@fss.muni.cz, že žádáte o zohlednění pouze testů ZSV. V případě většího 
počtu přihlášek se toto promítne ve všech (do mailu pak uveďte čísla všech přihlášek). Napište 
jen stručně:  
 
 
Dobrý den,  

žádám u své přihlášky č. XXXXXXX o zohlednění pouze testu ZSV. 

S pozdravem,  

Jméno Příjmení 

Pokud nevíte, jak se rozhodnout, můžete si konečný percentil spočítat podle následujících 
vzorců.  
KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil OSP*0,8 + percentil ZSV*1,2 

nebo 

KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil ZSV*2 
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2) Pokud jste testy OSP nestihli absolvovat nebo jste měli jako preferenci testy TSP, 
nebudete je vůbec skládat. Budete totiž přijímáni výhradně na základě testu ZSV. Test OSP 
nebude započítáván ze žádného z následujících termínů (30. května, 13. června a 27. června) a 
zároveň nebude započítáván výsledek testů TSP. Pro Vás bude platit následující vzorec výpočtu:   
KONEČNÝ VÝSLEDEK = percentil ZSV*2 

Testy ZSV můžete ještě absolvovat v následujících termínech: 30. května, 13. června a 27. června.  

Mám velkou radost, že vám také mohu oznámit, že se mi podařilo vyjednat se společností Scio možnost 

vrácení poplatku za test OSP v plné výši u všech našich uchazečů, kteří test nekonali a konat 

nebudou. S těmito požadavky se, prosím, obracejte přímo na společnost Scio, která je bude vracet 

nejpozději do 30 dní po skončení mimořádné situace. 

Řada z vás jistě také ocení poslední důležitou zprávu. Rozšířili jsme totiž možnost přijetí bez přijímací 

zkoušky. Zohledňujeme stále stejné soutěže a úspěchy (úspěšný řešitel alespoň v krajském kole 

vybrané kategorie SOČ a slovenské SOČ, účastník celostátních kol Zeměpisné olympiády či Dějepisné 

soutěže gymnázií – blíže zde: https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-

rizeni), nicméně doklady o svých úspěších můžete dodávat ještě celý měsíc, a to až do 31. května - 

elektronicky na prijim@fss.muni.cz. V zásadě tak zohledňujeme celý další ročník zmíněných soutěží a 

rok vašeho života. 

V případě dotazů stačí odpovědět na tento mail nebo se ozvat na naše studijní oddělení na 

prijim@fss.muni.cz.  

Vážené kolegyně a kolegové, pevně věřím, že v přijímacím řízení uspějete, a garantuji Vám, že 

budeme dělat vše pro to, abyste měli co nejlepší příležitost se na naši fakultu dostat. 

 

 

Krásné a poklidné dny přeje 

 

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 

 

děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 
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