
 

 

Používání zkratek na Masarykově 
univerzitě  
Součástí jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity je i systém značek, které 
navrhlo Studio Najbrt na základě požadavků součástí univerzity a které vycházejí ze 
slovního vyjádření pro danou organizační jednotku (MUNI, ARTS, LAW atd.). Tyto značky 
nenahrazují v oficiální komunikaci původní iniciálové zkratky (MU, FF, PrF atd.), jsou 
především grafickými prvkem, je nicméně možné s těmito značkami pracovat 
v neoficiální/marketingové/popularizační komunikaci.  
Studio Najbrt mělo původní inspiraci v jazykové praxi webu MU, kde se jako zástupný název 
Masarykovy univerzity začalo vedle formální zkratky MU už kolem roku 2000 
z marketingových důvodů objevovat jméno internetové domény v podobě Muni či MUNI. 
Toto alternativní označení bylo zprvu součástí slangu, a vrstvilo se proto na komunikaci v 
hovorové češtině. Nově se v roce 2018 stalo součástí jednotného vizuálního stylu v podobě 
MUNI, oficiální zkratku Masarykovy univerzity MU však nenahrazuje, spojení písmen MUNI 
je nadále jen alternativním označením. To stejné platí pro zkratky/loga na další úrovních 
Masarykovy univerzity. Dříve používaná forma samostatného psaní Muni je nadále 
nepřípustná, může být nicméně nadále součástí některých zavedených názvů typu 
Munipress atd. 

 

Příklad 1 
V oficiálních dokumentech typu pracovní smlouva, dopis nebo předpis je nadále pracováno 
s iniciálovými zkratkami a sděleními typu „Přírodovědecká fakulta MU“, „FF“, „CEITEC MU“ 
a tak dále. 
 
Příklad 2 
V marketingové komunikaci, jako jsou například facebookové posty, propagační letáky 
a plakáty apod. je možné (nikoliv nezbytné) místo oficiálních zkratek pracovat s dílčími 
logy/značkami. Tzn. je možná psát „Přírodovědecká fakulty MUNI“, „ARTS MUNI“ a tak dále. 
 
Doporučení 
Není vhodné v rámci jednoho psaného textu používat oba způsoby označení. 
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Název Oficiální 
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označení 

pro    
marketing 
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logo/značka 
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Logo- 
značka 

Původní 
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(pečeť)* 

Masarykova 
univerzita 

Masaryk 
MU MUNI  

 
-- 



 

 

University 
  

Filozofická 
fakulta 
Masarykovy 
univerzity 

Faculty of Arts 
of Masaryk 
University 

FF MU ARTS 
MUNI 

 

  
 

Právnická 
fakulta 
Masarykovy 
univerzity 

Faculty of Law 
of Masaryk 
University 

PrF MU LAW MUNI   

  
 

Přírodovědecká 
fakulta 
Masarykovy 
univerzity 

Faculty of 
Science 
of Masaryk 
University 

PřF MU SCI MUNI 

  
 

Lékařská fakulta 
Masarykovy 
univerzity 

Faculty of 
Medicine 
of Masaryk 
University 

LF MU MED MUNI   

  
 

Pedagogická 
fakulta 
Masarykovy 
univerzity 

Faculty of 
Education 
of Masaryk 
University 

PdF MU PED MUNI 

   
 

Fakulta 
sociálních studií 
Masarykovy 
univerzity 

FSS MU FSS MUNI 
 



 

 

Faculty of Social 
Studies 
of Masaryk 
University 

  
 

Fakulta 
ekonomicko-
správní 
Masarykovy 
univerzity 

Faculty of 
Economics  
and 
Administration  
of Masaryk 
University 

ESF MU ECON 
MUNI 

 

 
 

 

Fakulta 
informatiky 
Masarykovy 
univerzity 

Faculty of 
Informatics 
of Masaryk 
University 

FI MU FI MUNI  

  
 

Fakulta 
sportovních 
studií 
Masarykovy 
univerzity 

Faculty of Sports 
Studies 
of Masaryk 
University 

FSpS 
MU 

SPORT 
MUNI 

 

 

 
 

Ústav výpočetní 
techniky 
Masarykovy 
univerzity 

Institute of 
Computer 
Science of 
Masaryk 
University  

ÚVT MU ICS MUNI 

 
  

Centrum 
jazykového 
vzdělávání 

CJV MU CJV MUNI 
 

 



 

 

Masarykovy 
univerzity 
 

Language 
Centre 
of Masaryk 
University  

 

Centrum 
zahraniční 
spolupráce 
Masarykovy 
univerzity 

Centre for 
International 
Cooperation of 
Masaryk 
University  

CZS MU CZS MUNI 

 
 

 

Centrum pro 
transfer 
technologií 
Masarykovy 
univerzity 

Technology 
Transfer Office 
of Masaryk 
University 

CTT MU 

TTO MU 

CTT MUNI 
 

TTO MUNI 

  

 

Středisko pro 
pomoc 
studentům se 
specifickými 
nároky 
Masarykovy 
univerzity 

Support Centre 
for Students with 
Special Needs 
of Masaryk 
University 

Teiresiás 
MU 

Teiresiás 
MUNI 

 
  

Archiv 
Masarykovy 
univerzity 

Archives of 
Masaryk 
University 

Archiv 
MU 

Archiv 
MUNI 

 
  



 

 

Nakladatelství 
Masarykovy 
univerzity 

University Press 
of Masaryk 
University 

Munipres
s Munipress 

 
  

Kariérní centrum 
Masarykovy 
univerzity 

Career Centre of 
Masaryk 
University 

KC MU KC MUNI 

 

 
 

Univerzitní 
centrum Telč 
Masarykovy 
univerzity 
 

University 
Centre Telč  
of Masaryk 
University 

UCT MU UCT MUNI 

 

 
 

Informační 
systém 
Masarykovy 
univerzity 

Information 
System 
of Masaryk 
University 

IS MU IS MUNI 
  

 

Mendelovo 
muzeum 
Masarykovy 
univerzity 

Mendel Museum 
of Masaryk 
University  
 

Mendelo
vo 

muzeum 
MU 

Mendelovo 
muzeum 

MUNI 
 

 

  

Správa kolejí a 
menz 
Masarykovy 
univerzity 

Accommodation 
and Catering 
Services of 

SKM MU SKM MUNI 

 

 
 



 

 

Masaryk 
University 

Středoevropský 
technologický 
institut 

Central 
European 
Institute  
of Technology 

CEITEC 
MU 

CEITEC 
MUNI    

Správa 
Univerzitního 
kampusu 
Bohunice 
Masarykovy 
univerzity 

Management of 
the University 
Campus 
Bohunice  
of Masaryk 
University 

SUKB 
MU 

SUKB 
MUNI 

  
 

Institut 
biostatistiky a 
analýz Lékařské 
fakulty  
Masarykovy 
univerzity 

Institute of 
Biostatistics and 
Analyses  
of the Faculty of 
Medicine  
of Masaryk 
University 

IBA LF 
MU 

IBA MED 
MUNI 

 

  

 
* Původní znaky fakult 
Použití původních znaků fakult (pečetí) definuje zvláštní dokument. Nejsou součástí nového 
vizuálního stylu. 

Psaní velkých písmen 
Úřední názvy všech součástí školy na libovolné organizační úrovni jsou psány s velkým 
písmenem: Odbor veřejných zakázek Rektorátu Masarykovy univerzity, Oddělení pro 
projektovou podporu Děkanátu Přírodovědecké fakulty MU. Počet velkých písmen v českém 
názvu tedy vždy odráží počet organizačních úrovní, které název zahrnuje. Ve formálních 
úředních dokumentech, zvláště pak v dokumentech právní povahy, se pracuje na všech 



 

 

úrovních vždy s úředními názvy, na jejichž počátku vždy stojí velké písmeno. 

V situaci, kdy se nepracuje s celým oficiálním názvem univerzitní součástí, a zejména pak 
v marketingové/PR komunikaci je doporučeno pracovat s malým písmenem: rektorát, 
přírodovědecká fakulta, personální odbor, centrum pro výzkum toxických látek v prostředí. 

Psaní zkratkových slov 
Ke zkrácení názvu školy nebo jejích součástí slouží buď zkratky iniciálové (Filozofická 
fakulta MU, FF MU), nebo jsou k tomu účelu zavedena zkratková slova: CEITEC, CERPEK, 
Teiresiás. Zkratková slova se místo iniciálových zkratek zavádějí tam, kde by vznikaly 
jazykově nežádoucí řetězce 5 a více iniciálových písmen. Zkratky ani zkratková slova nelze 
v psaném textu skloňovat, i když se to dělá v hovorové mluvené komunikaci (Ceitecu, 
Cerpeku, Teiresiásu apod.). V psaném textu s nimi tedy pracujeme tak, že skloňujeme 
doprovodné slovo, například: Vědci z institutu CEITEC objevili… Studenti přišli do střediska 
Teiresiás. 

 

V případě dotazů kontaktuje Tiskový odbor Masarykovy univerzity:  

https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rektorat/991040-tiskovy-odbor  

https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rektorat/991040-tiskovy-odbor
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