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Katedra biologie Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity

zajišťuje vysokoškolské vzdělání v biologii 

budoucím učitelům a dalším pedagogickým 

pracovníkům mateřských a základních škol.

https://katedry.ped.muni.cz/biologie



Katedra biologie Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity

V 2019-2020 proběhla modernizace učeben a laboratoří.



Výuku kterou zajišťujeme:

• Bakalářské studium – Přírodopis se 

zaměřením na vzdělávání  (3 roky, prezenční) 

- https://www.ped.muni.cz/pro-

uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-

studium/23919-prirodopis-se-zamerenim-na-

vzdelavani 

• Navazující magisterské studium – Učitelství 

přírodopisu pro základní školy (2 roky, 

prezenční) - https://www.ped.muni.cz/pro-

uchazece/navazujici-magisterske-studium/23922-

ucitelstvi-prirodopisu-pro-zakladni-skoly

Foto: Brabcová B.



Výuka na které se podílíme:

• Učitelství pro 1. stupeň základní školy (5 

let, prezenční nebo kombinované, 

magisterské)

• Učitelství pro mateřské školy (3 roky, 

prezenční nebo kombinované, bakalářské

• https://www.ped.muni.cz/pro-

uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-

studium/23830-ucitelstvi-pro-1-stupen-

zakladni-skoly

Jančová M.



Jak se k nám dostat na studium 2021/2022

Bakalářské studium – pouze prezenční, pouze v kombinaci s jiným oborem -

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-

magisterske-studium/podminky-a-kriteria-prijeti-ke-studiu

• + fyzika
• + chemie
• + matematika
• + zeměpis
• + výchova ke zdraví
• + technická a informační výchova

•+ český jazyk

•+ anglický jazyk

•+ francouzský jazyk

•+ německý jazyk

•+ speciální pedagogika

•mezifakultní studium přírodopis + animátor sportovních aktivit (ke studiu přijímá FSpS)

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání



Jak se k nám dostat na studium 2021/2022

+ Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
+ Učitelství anglického jazyka pro základní školy
+ Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
+ Učitelství fyziky pro základní školy
+ Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
+ Učitelství chemie pro základní školy
+ Učitelství matematiky pro základní školy
+ Učitelství německého jazyka pro základní školy
+ Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
+ Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
+ Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
+ Učitelství zeměpisu pro základní školy

Navazující magisterské studium – pouze prezenční, pouze v kombinaci s jiným 

oborem - https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-

studium/podminky-a-kriteria-prijeti-ke-studiu

Učitelství přírodopisu pro základní školy



MAJOR a MINOR obory 

• Major: Přírodopis se zaměřením na vzdělávánií + 
pedagogika/psychologie

• Minor: Jiný předmět se zaměřením na vzdělávání

- tato “podmínka“ se prakticky neuplatňuje a studium dvou předmětů – vzdělávání je 
rovnocenné



Přijímací řízení bakalářské studium

Termín odevzdávání přihlášek do 28. 2. 2021
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium

Podmínky pro přijetí
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium/podminky-a-kriteria-
prijeti-ke-studiu

Přijímací zkoušky – Test studijních předpokladů 
https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky

Oborové přijímací zkoušky (biologie) na 
Přírodopis se vzděláváním NEJSOU



Přijímací řízení pro Navazující magisterské 
studium

Termín odevzdávání přihlášek do 30. 4. 2021
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium 

Podmínky pro přijetí
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/podminky-a-kriteria-prijeti-ke-studiu

Přijímací zkoušky – Test studijních předpokladů 
https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky

Oborové přijímací zkoušky (biologie) na Přírodopis se 
vzděláváním NEJSOU

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-

studium/podminky-a-kriteria-prijeti-ke-studiu#prijimaci-zkouska



• Umístění v krajském kole Biologické olympiády na 1. – 5. místě. 

• Účast v celostátním kole Biologické olympiády. 

• Umístění v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci biologie nebo lékařské vědy na 

1. – 5. místě. 

• Účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci biologie nebo lékařské vědy. 

Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Konání TSP bude prominuto při splnění minimálně jedné z následujících 

podmínek: 



Studium na katedře biologie

Povinnou součástí navazujícího Mgr. studia je mimo jiné terénní výuka, 
kterou si studenti hradí sami.

1. ročník – Zahraniční terénní cvičení (většinou Slovinsko)

2. ročník v září – Integrované terénní cvičení – Sněžné-Milovy

Povinnou součástí Bc. studia je mimo jiné terénní výuka, kterou si studenti sami 
hradí: 

1. ročník – Neživá příroda (geologie)             
2. ročník – Botanika, zoologie a ekologie (tradičně se jezdí do Jedovnic)



Počty uchazečů a počty přijatých z r. 2019

Předmět Forma Počet uchazečů Dostavilo se Přijato

Přírodopis + Anglický jazyk Prezenční 22 20 4

Přírodopis + Chemie Prezenční 19 18 11

Přírodopis + Český jazyk Prezenční 20 19 11

Přírodopis + Francouzský jazyk Prezenční 1 1 1

Přírodopis + Fyzika Prezenční 1 1 0

Přírodopis + Matematika Prezenční 8 8 5

Přírodopis + Německý jazyk Prezenční 1 1 0

Přírodopis + Speciální 
pedagogika 

Prezenční 5 5 2

Přírodopis + Technická a 
informační výchova 

Prezenční 2 2 2

Přírodopis + Výchova ke zdraví Prezenční 35 35 21

Přírodopis + Zeměpis Prezenční 35 33 19



Život na naší katedře není jen o studiu…

Členové a studenti se pravidelně zúčastňují univerzitních, fakultních a jiných akcí:

• Den Biologie

• MjUNI

• Noc vědců

• Den otevřených dveří

Programy a spolupráce

• ERASMUS

• AVČR

• VIDA Centrum

• Různé domácí a zahraniční univerzity

https://katedry.ped.muni.cz/biologie/projekty



Důležité odkazy

Katedra – web: https://katedry.ped.muni.cz/biologie

Katedra – Facebook: https://www.facebook.com/groups/Katedra.biologie.PdF.MU/about

Fakulta PdF MUNI: https://www.ped.muni.cz/

https://katedry.ped.muni.cz/biologie
https://www.facebook.com/groups/Katedra.biologie.PdF.MU/about
https://www.ped.muni.cz/


















Foto: Brabcová B.



Bakalářské studium

Foto: Michalcová B.

Foto: Brabcová B.



Magisterské studium

Foto: Brabcová B.



Kurzy pro učitele



Těšíme se na Vás! … ☺


