
Dodatečně vypsané přijímací řízení na magisterský obor Řecká antická filologie 

Použité zkratky a vysvětlivky: MPP – maximální počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato v ak. roce 
2014/2015, N - obor nebyl v ak. roce 2014/2015 vypsán; světový jazyk – není-li uvedeno jinak, uchazeči 
volí při přijímací zkoušce jeden z jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. 

Přijímací řízení tohoto dodatečně vypsaného oboru se řídí pravidly uvedenými v Podmínkách 
přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: 

http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/01/podminky_2015_16_final1.pdf  

 ŘECKÁ ANTICKÁ FILOLOGIE 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
MPP: 12, U/P: N 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia, které to umožňují 
 
profil absolventa: 
 
Absolvent má velmi dobrý přehled o antické řecké kultuře ve všech jejích aspektech. Dosáhl vysoké 
úrovně jazykové kompetence rozšířené o poznatky z dějin řeckého jazyka a dialektů a obeznámil se s 
moderními lingvistickými přístupy. Má výborné znalosti řecké literatury doby archaické, klasické i 
pozdní a je seznámen se soudobými interpretačními strategiemi jak na poli řecké literatury, tak 
řeckého náboženství. Má důkladný přehled o jednotlivých obdobích dějin řeckého světa ve starověku, 
o příslušných historických pramenech a o pomocných disciplínách historické vědy; rovněž je dobře 
obeznámen s metodologií historického bádání o dějinách starověku. K tomu přistupují znalosti v 
předmětech, získané v rámci volitelných předmětů, dále znalost latiny a zvládnutí metod odborné a 
vědecké práce podpořené schopností využívat primární prameny i cizojazyčnou sekundární odbornou 
literaturu a samostatně řešit i náročnější úkoly. V rámci navazujícího magisterského studia tak student 
získá solidní základ pro uplatnění v praxi i pro doktorské studium (v ČR či v zahraničí). 
 
přijímací zkouška: dvoukolová 
předměty/oblasti přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část 

1) překlad (se slovníkem) neznámého středně obtížného textu řeckého autora a výklad  
    gramatických jevů a lingvistických pojmů 

 
2. kolo - ústní část 

1)   dějiny řecké literatury a diskuse o přečtených antických řeckých dílech (v překladu i    
       v originále); celkový přehled o kultuře starověku (mytologie, náboženství, filosofie,    
       umění)  a diskuse o prostudované odborné literatuře       
2)   dějiny antického starověku a diskuse o základních dílech řecké historiografie a příslušné  

sekundární literatuře          
3) zájem o obor doložený seznamem přečtené a prostudované literatury;  motivace ke    

 studiu 
 
další požadavky: (zohledňují se u ústní části přijímací zkoušky v rámci zájmu o obor) 
- seznam přečtených antických řeckých děl (v překladu i originále) a odborné literatury  
- výtisk bakalářské práce nebo její teze 
- stručný strukturovaný životopis 
 

http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/01/podminky_2015_16_final1.pdf


možnost prominutí přijímací zkoušky: lze 
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta absolventům příslušného 
oboru (starořečtina, klasická filologie, klasická řečtina apod.), pokud jejich studijní průměr 
v bakalářském studiu nepřesáhl 1,5. 

 


