Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2010/2011
bakalářské a navazující magisterské studium

Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz
Den otevřených dveří: 9. ledna 2010
Informace: prijimacky@ff.cuni.cz
Termín podání přihlášek: 28. 2. 2010
talentové zkoušky pro obory:
filozofie, religionistika, estetika – 15. 5. 2010
filmová studia – 29. 5. 2010
oborové přijímací zkoušky: od 31.5. 2010 do 18.6. 2010
Náhradní termín přijímací zkoušky: 28.6. - 30.6. 2010
Administrativní poplatek:
580,- Kč za jednu přihlášku vyplněnou elektronicky na adrese:
https://is.cuni.cz/studium/prijriz/index.php (vytištěnou, podepsanou a zaslanou na adresu
fakulty – nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 - do 28.2.2010)
580,- Kč za jednu přihlášku na tiskopise SEVT
300,- Kč za jednu přihlášku pro studijní obory povinně dvouoborové (nutné podat nejméně 2
přihlášky). Poplatek platí pro přihlášky vyplněné elektronicky i na tiskopise SEVT
Banka: Komerční banka Praha 1
Účet: 85631011/0100
Konstantní symbol: 379
Variabilní symbol: 820001
Specifický symbol: vygenerované číslo informačním systémem po vyplnění elektr. přihlášky
SWIFT: KOMB CZ PP
IBAN: CZ9601000000000085631011
Adresa majitele účtu:
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
I. Obecné informace o studiu
Bakalářské studijní programy jsou tříleté, ukončené bakalářskou prací a státní závěrečnou
zkouškou. Absolvent získává titul „bakalář“. V bakalářském studijním programu lze studovat
jeden obor (studium jednooborové) nebo kombinaci dvou oborů (studium dvouoborové).
Magisterské studium navazující na bakalářské je dvouleté nebo tříleté, ukončené diplomovou
prací a státní závěrečnou zkouškou opravňující získat titul „magistr“.
Další podrobnější informace o studiu na FF UK, studijní předpisy a studijní plány
akreditovaných oborů jsou k dispozici na adrese www.ff.cuni.cz, v sekci Studium/Přijímací
řízení.
II. Obecné informace o přijímacím řízení
1. Přijímací řízení se řídí ust. § 48-50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách v platném
znění, Přílohou č. 5 Statutu UK - Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy, těmito
Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2010/11(dále jen „PPŘ“) a opatřeními
děkana, která budou vydána k průběhu přijímacího řízení v průběhu ak. r. 2009/2010.
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2. Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky
nejpozději 28 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
3. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí jsou rozesílána do 30 dnů od ověření podmínek k přijetí
ke studiu (poslední den zasedání hlavní přijímací komise). Konkrétní termíny stanoví opatření
děkana.
III. Přihlášky ke studiu
1. Ke studiu na Filozofické fakultě UK může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Pro
každý studijní obor podá uchazeč samostatnou přihlášku. V případě podání přihlášky na
povinně dvouoborové studijní obory musí uchazeč podávat vždy minimálně dvě přihlášky na
dva vzájemně kombinovatelné obory. Do přihlášky na předepsaném formuláři "Přihláška ke
studiu na vysoké škole pro akademický rok …" musí uchazeč vyznačit typ studijního
programu (bakalářský, navazující magisterský), formu studia (prezenční, kombinovaná) a
studijní obor.
Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře, který bude spolu s dalšími
pokyny přístupný na webové stránce fakulty v listopadu 2009. Přihlášku je třeba elektronicky
vyplnit. Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a
prostřednictvím pošty zaslat na adresu fakulty do 28.2.2010. Následně na adrese
http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh přijímacího řízení, může uchazeč sledovat průběh své
přihlášky, její uložení, termíny přijímací zkoušky, průběžné a celkové výsledky přijímacího
řízení. (U přihlášky vyplněné na tiskopisu SEVT nelze tento průběh sledovat).
2. Přihláška musí obsahovat originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek
složenky, originál dokladu o bankovním převodu nebo o elektronické platbě). Administrativní
poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu. Poplatek je nevratný v
kterékoli fázi přijímacího řízení.
3. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb o modifikaci přijímací zkoušky
musí být tato žádost součástí přihlášky při jejím podání. Důvody uvedené v žádosti musí být
řádně doloženy (viz část IV, bod 5 PPŘ).
4. Žádá-li uchazeč o prominutí přijímací zkoušky (lze pouze u magisterského studia
navazujícího na bakalářské), žádost musí být součástí přihlášky při jejím podání a musí být
doložená ověřenou kopií výpisu výsledků dosavadního studia. Na žádost podanou po
stanoveném termínu tj. po 28. 2. 2010 nebude brán zřetel. Pokud nebude žádosti vyhověno,
platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce.
5. Součástí přihlášky není maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom (předkládají se dle
části IV bodu 6 PPŘ) ani jiné materiály (písemné práce apod.).
6. Filozofická fakulta nevyžaduje vyplnění prospěchu ze střední školy ani potvrzení lékaře
o zdravotní způsobilosti ke studiu (pokud nejde o situaci popisovanou v části III, bodu 3
PPŘ).
7. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované
náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou
lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.
8. Podá-li student přihlášku na více fakult UK nebo jiných VŠ, nemůže FF UK zaručit, že se
některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat.
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IV. Přijímací zkouška
1. Přijímací zkouška je jednokolová nebo dvoukolová, sestává z oborových poznatkových
testů a testů studijních předpokladů. Může být písemná, ústní nebo kombinací písemné a
ústní, v případě zkoušky dvoukolové. Zkušební komise u ústní zkoušky se může dělit do
několika subkomisí. Přijímací zkouška se koná v českém jazyce (občané Slovenské republiky
mohou při zkoušce komunikovat slovensky, není-li v podmínkách oborové zkoušky
z obsahových důvodů stanoveno jinak), zadání testů je v jazyce českém, pokud není znalost
příslušného jazyka předmětem zkoušky. Mimoškolní a zájmové oborové
aktivity
jednotlivých uchazečů jsou zohledněny pouze u oborů, u kterých je tento požadavek součástí
oborové zkoušky (potvrzení takový zájem dokládající se předkládají ve 2. kole přijímací
zkoušky nebo při konání ústní jednokolové zkoušce). Filozofická fakulta v žádném případě
nezohledňuje při přijímací zkoušce prospěch ze střední školy.
2. Obecné požadavky pro přijímací zkoušky jsou dále uvedeny u jednotlivých studijních
oborů (část VI. PPŘ), modelové testy na adrese www.ff.cuni.cz na stránkách jednotlivých
pracovišť (katedry a ústavy FF UK).
3. V jednokolové přijímací zkoušce lze získat maximálně 100 bodů, v každém kole
dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů. Do 2. kola zkoušky postupuje
uchazeč, který v 1. kole získal nejméně 25 bodů.
4. Přijímací zkouška do bakalářského studia se nepromíjí. Do navazujícího magisterského
studia může děkan prominout přijímací zkoušku na základě písemné žádosti uchazeče a
kladného stanoviska příslušného oborového pracoviště. Žádost je součástí přihlášky při jejím
podání a musí být doložená ověřenou kopií výpisu výsledků dosavadního studia. Na žádost
podanou po stanoveném termínu tj. po 28. 2. 2010 nebude brán zřetel. Pokud nebude žádosti
vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce.
5. Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč kteréhokoli typu studia požádat o
modifikaci přijímací zkoušky. Písemná, zdůvodněná a doložená žádost (lékařské potvrzení,
v případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické poradny) musí
být součástí přihlášky při jejím podání (viz část III., bod 3 PPŘ). Žádost posuzuje děkan na
základě doporučení oborového pracoviště.
6. Maturitní vysvědčení (pro bakalářské studium) vysokoškolský diplom (pro navazující
magisterské studium) uchazeč předkládá k nahlédnutí zkušební komisi ve 2. kole. Jedná-li se
o přijímací zkoušku jednokolovou, předkládá jej při této přijímací zkoušce. Pokud uchazeč
příslušný doklad nepředloží k nahlédnutí u přijímací zkoušky, je povinen jej zaslat nebo
osobně doručit po zveřejnění výsledků přijímacího řízení v informačním systému fakulty, na
studijní oddělení nejpozději do 27. 9. 2010. Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské nebo
bakalářské studium v zahraničí (netýká se SR), předloží doklad o rovnocennosti vzdělání
(nostrifikaci). V případě, že uchazeč tyto dokumenty neodevzdá, nebude ke studiu na FF
UK přijat.
7. Zkoušku v náhradním termínu může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá a
jehož žádost bude doručena na studijní oddělení FF UK nejpozději třetí den po stanoveném
dni konání zkoušky v řádném termínu, pokud se uchazeč nemůže této zkoušky zúčastnit v
řádném termínu ze závažných a doložených důvodů (zdravotní důvody, maturitní zkouška,
studium na zahraniční škole atd.). Žádost o náhradní termín se nevkládá do přihlášky, doručí
se studijnímu oddělení fakulty až poté, co uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem
konání přijímací zkoušky. Důvodem pro povolení náhradního termínu není účast uchazeče na
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jiné přijímací zkoušce a u uchazeče o prezenční studium ani povinnosti vyplývající z jeho
pracovních aktivit.
8. Přijat ke studiu je uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl
minimálně 50 bodů a splnil nezbytnou podmínku pro přijetí, tj. podle počtu dosažených bodů
se umístil v pořadí odpovídajícímu předem stanovenému minimálnímu počtu přijatých.
Ke studiu oboru povinně dvouoborovému může být přijat pouze ten uchazeč, který splní
podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory
(více viz část V, body 1.3. a 2.3. PPŘ).
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V. Akreditované studijní programy a obory - přehled
Použité zkratky:
PS - prezenční forma studia, KS - kombinovaná forma studia
V. 1 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
1.1 Studijní obory, které lze studovat pouze jednooborově (uchazeč podává minimálně jednu
přihlášku)
Studijní program FILOLOGIE
Studijní obory
Čeština pro cizince (PS)
Japonská studia (PS)
Mongolistika (PS)
Romistika (PS)
Studijní program HISTORICKÉ VĚDY
Studijní obory
Archivnictví a pomocné vědy historické (PS, KS)
Etnologie se specializací vietnamistika (PS)
Historie (PS,KS)
Pravěká a raně středověká archeologie (PS)
Studijní program INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ
Studijní obor
Informační studia a knihovnictví (PS, KS)
Studijní program OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY
Studijní obory
Dějiny umění (PS)
Estetika (PS)
Filmová studia (PS)
Kulturologie (PS)
Studijní program PEDAGOGIKA
Studijní obory
Andragogika a personální řízení (PS, KS)
Pedagogika (PS, KS)
Studijní program PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ
Studijní obory
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – angličtina (PS)
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – francouzština (PS)
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – němčina (PS)
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk – španělština (PS)
Studijní program SOCIOLOGIE
Studijní obory: Sociologie (PS)
Sociologicko-ekonomická studia (PS)
Studijní program SOCIÁLNÍ POLITIKA - SOCIÁLNÍ PRÁCE
Studijní obor
Sociální práce (KS)
1.2 Studijní obory, které lze studovat jedno i dvouoborově (uchazeč podává minimálně
jednu přihlášku)
Studijní program ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA
Studijní obor
Anglistika-amerikanistika (PS)
Studijní program ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH
Studijní obor
Čeština v komunikaci neslyšících (PS)
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Studijní program FILOLOGIE
Studijní obor
Český jazyk a literatura (PS)
Francouzská filologie (PS)
Hispanistika (PS)
Italianistika (PS)
Jihovýchodoevropská studia (PS)
Německý jazyk a literatura (PS)
Portugalistika (PS)
Středoevropská studia (PS)
Východoevropská studia (PS)
Studijní program FILOZOFIE
Studijní obory
Filozofie (PS)
Religionistika (PS)
Studijní program HISTORICKÉ VĚDY
Studijní obor
Etnologie (PS)
Historie – Evropská studia (PS)
Klasická archeologie (PS)
Studijní program LOGIKA
Studijní obor
Logika (PS)
Studijní program OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY
Studijní obor
Divadelní věda (PS)
Hudební věda (PS)
Studijní program POLITOLOGIE
Studijní obor
Politologie (PS)
1.3 Studijní obory, které lze studovat POUZE dvouoborově (uchazeč podává minimálně dvě
přihlášky)
Studijní program FILOLOGIE
Studijní obory
Dánská studia (PS)
Finská studia (PS)
Fonetika (PS)
Indologie (PS)*
Latina (PS)
Novořečtina (PS)
Obecná jazykověda (PS)
Sinologie (PS)*
Starořečtina (PS)
Studijní program PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ
Studijní obory
Angličtina pro mezikulturní komunikaci (PS)
Francouzština pro mezikulturní komunikaci (PS)
Němčina pro mezikulturní komunikaci (PS)
Ruština pro mezikulturní komunikaci (PS)
Španělština pro mezikulturní komunikaci (PS)
*obory označené tímto symbolem jsou akreditovány jako povinně dvouoborové; akreditace jednooborového studia je v procesu
schvalování. Bezprostředně po udělení akreditace bude jednooborové studium dodatečně vypsáno.
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V. 2 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
2.1 Studijní obory, které lze studovat pouze jednooborově (uchazeč podává minimálně jednu
přihlášku)
Studijní program ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH
Studijní obor
Čeština v komunikaci neslyšících (PS)
Studijní program FILOLOGIE
Studijní obory
Český jazyk a literatura (PS)
Český jazyk – specializační studium (PS)
Čeština pro cizince (PS)
Iberoamerikanistika (PS)
Japonská studia (PS)
Jihovýchodoevropská studia (PS)
Komparatistika (PS)
Koreanistika (PS)
Mongolistika (PS)
Romistika (PS)
Srovnávací jazykověda (PS)
Studijní program FILOZOFIE
Studijní obory
Filozofie (PS)
Religionistika (PS)
Studijní program HISTORICKÉ VĚDY
Studijní obory
Archivnictví a pomocné vědy historické (PS, KS)
Historie (PS,KS)
Pravěká a raně středověká archeologie (PS)
Studijní program LOGIKA
Studijní obor
Logika (PS)
Studijní program INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ
Studijní obory
Informační studia a knihovnictví (PS, KS)
Studia nových médií (PS)
Studijní program OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY
Studijní obory
Dějiny umění (PS)
Divadelní věda (PS)
Filmová studia (PS)
Hudební věda (PS)
Studijní program PEDAGOGIKA
Studijní obory
Andragogika a personální řízení (PS)
Pedagogika (PS, KS)
Sociální pedagogika (PS, KS)
Učitelství pedagogiky (PS, KS)
Studijní program POLITOLOGIE
Studijní obor
Politické teorie a současné dějiny (PS)
Studijní program SOCIÁLNÍ POLITIKA - SOCIÁLNÍ PRÁCE
Studijní obor
Sociální práce (PS)
Studijní program SOCIOLOGIE
Studijní obor
Sociologie (PS)
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Studijní program UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Studijní obory
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (PS)
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (PS)
2.2 Studijní obory, které lze studovat jedno i dvouoborově (uchazeč podává minimálně jednu
přihlášku)
Studijní program ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA
Studijní obor
Anglistika a amerikanistika (PS)
Studijní program FILOLOGIE
Studijní obory
Francouzská filologie (PS)
Hispanistika (PS)
Indologie (PS)
Východoevropská studia (PS)
Studijní program HISTORICKÉ VĚDY
Studijní obor
Etnologie (PS)
Klasická archeologie (PS)
2.3 Studijní obory, které lze studovat POUZE dvouoborově (uchazeč podává minimálně dvě
přihlášky)
Studijní program FILOLOGIE
Studijní obory
Starořečtina(PS)
Studijní program POLITOLOGIE
Studijní obor
Politické teorie (PS)
Studijní program PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ
Studijní obory
Překladatelství: čeština – angličtina (PS)
Překladatelství: čeština – francouzština (PS)
Překladatelství: čeština – němčina (PS)
Překladatelství: čeština – ruština (PS)
Překladatelství: čeština – španělština (PS)
Tlumočnictví: čeština – angličtina (PS)
Tlumočnictví: čeština – francouzština (PS)
Tlumočnictví: čeština – němčina (PS)
Tlumočnictví: čeština – ruština (PS)
Tlumočnictví: čeština - španělština (PS)
Studijní program UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Studijní obory
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (PS)
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VI. Soupis oborů a předmětů zkoušek
Použité zkratky a vysvětlivky: MPP - minimální počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato v ak. roce
2009/2010, N - obor nebyl v ak. roce 2009/2010 vypsán; světový jazyk – není-li uvedeno jinak,
uchazeči volí při přijímací zkoušce jeden z jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština,
španělština

Bakalářské studium
• ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ
forma a typ studia: prezenční bakalářské, kombinované bakalářské
MPP: 50, U/P: 828/54
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná/talentová)
předměty přijímací zkoušky:
1) znalostní test (základní poznatky z oboru andragogika a personální řízení a z příbuzných věd –
pedagogika, psychologie, filozofie, sociologie)
2) všeobecný kulturně-historický přehled
3) test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové
dovednosti)
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ANGLIČTINA PRO MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACI
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 40, U/P: 598/49
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia s výjimkou oboru Anglistika – amerikanistika
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka *
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka
3) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny
4) sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky i Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*Uchazeč o více oborů Mezikulturní komunikace skládá Test z českého jazyka pouze jednou.

• ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 80, U/P: 476/118
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) lingvistický test
2) porozumění populárně naučnému textu
3) kulturně-literární test
4) gramaticko-lexikální doplňovací test
5) esej na literární téma
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2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu
2) znalost mluvené angličtiny
3) úroveň četby krásné a odborné literatury (při pohovoru nutno předložit seznam četby)
další požadavky ke zkoušce: seznam četby - krásná a odborná literatura (předkládá se u ústní části
zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ
forma a typ studia: prezenční bakalářské, kombinované bakalářské
MPP: 40, U/P: 96/43
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) všeobecný kulturně historický přehled se zřetelem k českým dějinám (historické události,
významné osobnosti historie, kulturního a společensko politického života)
2) jazykové předpoklady (základní orientace v latinské terminologii a základní znalost němčiny
vítány) – pochopení významu latinských úsloví; překlad stručného textu z němčiny a angličtiny
3) esej na dané historické téma
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 200, U/P: 629/248
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka
2) test z české a světové literatury
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ČEŠTINA PRO CIZINCE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 25, U/P: 75/27
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*
1) jazykový test
2) všeobecný kulturně-historický přehled
3) obecné předpoklady ke studiu
2. kolo – ústní část
1) předpoklady a motivace ke studiu
2) znalost českého jazyka (gramatika, slovní zásoba)
3) znalost české literatury, kulturní kontext
další požadavky ke zkoušce: seznam četby (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*součástí písemného testu je i reprodukce
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• ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 25, U/P: 81/28
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (též na základě
prostudované odborné literatury)
2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zvláště v souvislosti se základními poznatky o
jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce)
a o komunikaci a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu
3) a) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je čeština (mluvený jazyk):
operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky)

4)

b) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk):
operativní dovednosti v češtině + porozumění psanému textu
a) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je čeština (mluvený jazyk):
orientace v anglicky psaném odborném textu
b) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk): orientace
v česky psaném odborném textu

další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• DÁNSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 15, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) skandinávské reálie a dějiny
2) skandinávská literatura
3) základní terminologie z oblasti jazyka a literatury
4) test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové
dovednosti)
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• DĚJINY UMĚNÍ
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 40, U/P: 268/44
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
1. kolo – písemná/talentová část
1) znalost architektonického názvosloví, nákresy
2) kompozice obrazu
3) identifikace uměleckých děl (autor, námět, datace, stylové zařazení)
2. kolo - ústní část
1) znalost uměleckohistorické literatury
2) znalost dějin umění
3) znalost památkového fondu
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další požadavky ke zkoušce: seznam odborné četby (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• DIVADELNÍ VĚDA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 25, U/P: 90/22
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: dvoukolová
1. kolo - písemná/talentová část
1) oborový test
2) kulturní a uměnovědný přehled
3) dějiny divadla
2 . kolo - ústní část
1) zkouška z teorie a dějiny divadla
2) rozprava nad domácími pracemi
3) četba a schopnosti uvažování nad prostudovanou (doporučenou) literaturou
další požadavky ke zkoušce: dvě písemné domácí práce s divadelně vědnou tématikou (recenze
inscenace, analýzy dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle v rozsahu
minimálně 3.600 znaků) + seznam odborné četby + stručný životopis
Uvedené materiály je třeba předat osobně v den konání prvního kola přijímacích zkoušek, případně
poslat poštou na adresu katedry či osobně předat nejpozději dva pracovní dny před zahájením druhého
kola přijímacích zkoušek).
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ESTETIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 25, U/P: 88/32
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná/talentová část
1) porozumění a interpretace cizojazyčného textu (volba z AJ, NJ, FJ)
2) interpretace odborného textu v ČJ v rámci návodných otázek
2. kolo - ústní část
1) motivace a zájem o obor
2) obecná estetika - vymezení oboru v rámci humanitních disciplin
3) základní orientace v kategoriálním schématu oboru
4) rozprava nad prostudovanou literaturou
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované odborné literatury a přečtené beletrie (předkládá se
u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
Upozornění: přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na studijní program Filozofie, obory: Filozofie, Religionistika

• ETNOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 30, U/P: 98/35
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
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předměty přijímací zkoušky:
1) znalost českých a světových dějin
2) geografie
3) motivace ke studiu (rozprava na předloženou četbou odborné literatury, elementární
pojmy v etnologii a folkloristice)
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované odborné literatury, případně publikované odborné
texty a jiné vlastní práce (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ETNOLOGIE SE SPECIALIZACÍ VIETNAMISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 15, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část
1) test z reálií zemí Dálného východu a základních pojmů z oblasti filologie, historie a
společenských věd v rozsahu středoškolského studia
2) esej o rozsahu 1-2 stran na zadané téma
3) překlad krátkého odborného textu ze světového jazyka (A,F,N,R) do češtiny
2. kolo - ústní část
1) přezkoušení pasivní znalosti druhého cizího jazyka (A,F,N,R) – četba a ústní interpretace textu
2) pohovor zaměřený na zájem uchazeče v rámci příslušného oboru a jeho znalosti v rámci zvolené
specializace
3) diskuse nad seznamem četby (samostatně nastudovaná doporučená literatura ke specializaci, a
dále k celému regionu jihovýchodní Asie)
další požadavky ke zkoušce: seznam četby (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• FILMOVÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 239/22
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná/talentová část
1) analýza promítnutého filmu
2) písemný test – část vztahující se k promítnutému filmu
3) písemný test – část zjišťující širší kulturní rozhled a studijní předpoklady
2. kolo - ústní část
1) aktuální filmový zážitek
2) reprodukce textu z odborného filmového periodika či publikace z předloženého seznamu
literatury
3) sonda do kulturního rozhledu uchazeče
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury k oboru a životopis (předkládá se u ústní části
zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

13

• FILOZOFIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 60, U/P: 221/63
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná/talentová část
1) práce s odborným textem v cizím jazyce
2) interpretace textu
2. kolo - ústní část
1) rozprava nad minimálně jedním z předepsaných titulů odborné literatury (Platón: Faidón; R.
Descartes: Meditace o první filosofii (bez Námitek a Odpovědí); D. Hume: Zkoumání o lidském
rozumu; I. Kant: Základy metafysiky mravů)
2) rozprava nad dalšími tituly odborné literatury dle seznamu četby uchazeče
další požadavky ke zkoušce: nastudování čtyř titulů odborné literatury:
a) Platón: Faidón
b) R. Descartes: Meditace o první filosofii (bez Námitek a Odpovědí)
c) D. Hume: Zkoumání o lidském rozumu
d) I. Kant: Základy metafysiky mravů
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
Upozornění: přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na studijní program/obor: filozofie

• FINSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 12, U/P: 81/21
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) základní orientace v jazykovědě a gramatice češtiny, logické uvažování o jazyce obecně,
základní informace o finštině (typ jazyka, příbuznost, charakteristické rysy atp.)
2) orientace v literárních dějinách a literárních termínech, dovednost analyzovat literární text,
informace o finských literárních dějinách a nejdůležitějších autorech (vlastní četba)
3) orientace ve finských reáliích (dějiny, zeměpis, hospodářství, společenský a politický život,
sport, kultura, umění, atp.)
4) testy obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové
dovednosti)
další požadavky ke zkoušce: Znalost finštiny není podmínkou přijetí. Je požadováno přečtení min. 10
děl (odborných a beletristických) včetně: M. Waltari: Plavovláska a Již nikdy nebude zítra, J. Sinisalo:
Ne před slunce západem, J. Seppälä: Velké příběhy.
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• FONETIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 16, U/P: 40/11
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) transkripce textu – čeština
2) rozbor mluvené a psané podoby češtiny, jejich vzájemný vztah
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3) orientace v základních pojmech jazykovědného popisu
4) porovnání zvukového plánu češtiny a cizího jazyka
5) kultura vlastního mluveného projevu
další požadavky ke zkoušce: schopnost orientace v anglickém odborném textu, seznam přečtené
relevantní literatury, maturitní vysvědčení (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 40, U/P: 149/47
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) praktická znalost francouzského jazyka a reálie Francie a dalších frankofonních zemí
2) francouzská literatura
3) přehled francouzských dějin
další požadavky ke zkoušce: seznam četby - nejméně deset děl francouzské literatury, v překladu či
originále (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• FRANCOUZŠTINA PRO MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACI
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 30, U/P: 231/26
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia s výjimkou oboru Francouzská filologie
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka *
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka
3) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny
4) sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*Uchazeč o více oborů Mezikulturní komunikace skládá Test z českého jazyka pouze jednou.
• HISPANISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 40, U/P: 130/44
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) praktická znalost španělštiny
2) španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin
3) všeobecné znalosti z jazykovědy
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další požadavky ke zkoušce: seznam četby obsahující nejméně 10 děl španělské a hispanoamerické
literatury (v překladu či originále), přehled dosavadního studia a odborné činnosti (předkládá se u
zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• HISTORIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské, kombinované bakalářské
MPP: 200, U/P: 498/191
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část
1) české a světové dějiny od raného středověku do současnosti a všeobecně kulturně-politický
přehled
2) testy obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové
dovednosti)
2. kolo – ústní část
rozprava vycházející ze seznamu prostudované odborné literatury a předchozího vzdělání
1) české dějiny
2) světové dějiny
3) motivace ke studiu
další požadavky: seznam prostudované odborné literatury, samostatná odborná činnost, doklady zájmu
o obor (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 15, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná/talentová část
1) Evropské dějiny (v rozsahu gymnaziálního středoškolského učiva)
2) Kulturní dějiny (v rozsahu gymnaziálního středoškolského učiva)
3) všeobecný rozhled
2. kolo - ústní část
1) rozprava vycházející ze seznamu prostudované odborné literatury
2) rozprava nad konkrétním tématem, zvoleným uchazečem
3) rozprava, jejímž cílem je zjistit hlubší zájem uchazeče o obor
další požadavky ke zkoušce: předložit seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury,
dokazující zájem o studium (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• HUDEBNÍ VĚDA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 25, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
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1) sluchové určení a zápis intervalů, stupnic, základních souzvuků; melodicko-rytmický zápis
krátké jednohlasé hudební ukázky
2) sluchový test znalostí hudebních slohů a stěžejních děl klasického hudebního repertoáru
3) interpretace odborného textu
4) písemná práce (esej) o rozsahu 250-300 slov (2-3 strany) zjišťující motivaci a předpoklady ke
studiu zvoleného oboru
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované odborné literatury (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• INDOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 40/19
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium*; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) motivace
2) indické reálie (zeměpis, dějiny, kultura Indie)
3) obecné vědomosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)
4) test ze světového jazyka
další požadavky ke zkoušce: seznam četby (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*obory označené tímto symbolem jsou akreditovány jako povinně dvouoborové; akreditace jednooborového studia je v procesu
schvalování. Bezprostředně po udělení akreditace bude jednooborové studium dodatečně vypsáno

• INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ
forma a typ studia: prezenční bakalářské, kombinované bakalářské
MPP: 40 FF UK (pouze prezenční forma studia) + 75 VOŠIS (prezenční i kombinovaná forma studia)
U/P: 280/131
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
1) znalostní test*: a) výpočetní technika
b) humanitní zaměření
2) motivační test studijních předpokladů
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
poznámka: studijní program se otevírá jednak na FF UK, jednak ve spolupráci s Vyšší odbornou
školou informačních služeb (VOŠIS); prvních 40 přijatých uchazečů bude zapsáno ke studiu
realizovaném na FF UK, dalších 40 přijatých ke studiu realizovaném na VOŠIS
*Variantu a) nebo b) volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce

• ITALIANISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 30, U/P: 100/36
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) italská literatura (dvě otázky na základě předloženého seznamu četby; uchazeč musí prokázat
schopnost začlenit autory a díla do širšího literárně-historického kontextu, jehož znalost je součástí
maturitní zkoušky z českého jazyka)
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2) italská gramatika (teoretická otázka vycházející z učiva v rozsahu 16 lekcí učebnice Bahníková,
Benešová, Ehrenbergerová: Italština, Leda 2001)
3) obecně lingvistická otázka vycházející z obsahu předmětu český jazyk na gymnáziích)
4) konverzace v italštině (zájmy, cestování apod.)
další požadavky ke zkoušce: seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury (v překladu
nebo originále), přehled dosavadního studia a odborné činnosti (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• JAPONSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 182/20
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z reálií Japonska (jazyk a literatura, dějiny, moderní a současná společnost, umění, myšlení)
a česko japonských vztahů
2) test znalostí dvou slabičných abeced – hiragany, katakany (přepis jednotlivých slov)
3) test znalosti anglického jazyka – gramatický test
4) přezkoušení znalosti druhého cizího jazyka (němčina, francouzština, španělština, ruština) –
gramatický test
5) krátký esej na zadané téma
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 50, U/P: 47/38
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia. Lze také kombinovat se studijním oborem Pravoslavné teologie na
Husitské teologické fakultě UK, pak se přihláška ke studiu podává na Husitské teologické fakultě UK
podle jejích podmínek přijímacího řízení.
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) prokázání základního přehledu v oblasti obecné jazykovědy
2) prokázání základní orientace v dějinách a současné společensko-politické situaci jihovýchodní
Evropy
3) prokázání základní orientace v literaturách jihovýchodní Evropy
další požadavky ke zkoušce: předložení seznamu přečtené literatury (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• KLASICKÁ ARCHEOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 65/23
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část*
1) esej na jedno z pěti stanovených témat z klasické, pravěké a raně středověké archeologie
2) společný test – 10 otázek ze základní problematiky klasické, pravěké a raně středověké
archeologie
3) specializovaný test – 10 otázek vztahujících se k oboru klasická archeologie
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2. kolo - ústní část
1) zájem o obor – pohovor na základě předloženého seznamu četby z oblasti antické historie,
literatury, umění a archeologie
2) vizuální paměť, prostorová představivost a pochopení vztahů mezi uměleckými díly
3) jazykové předpoklady - překlad krátkých odborných textů ze dvou světových jazyků nebo
jednoho světového jazyka a latiny (za pomoci slovníku)
další požadavky ke zkoušce: seznam četby (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*Písemná část zkoušky je společná pro obory Klasická archeologie a Pravěká raně středověká archeologie

• KULTUROLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 30, U/P: 222/39
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) test z kulturní historie a základů společenských věd
2. kolo - ústní část
1) koncepce kultury ve společenských vědách
2) motivace ke studiu kulturologie
3) rozprava nad předloženými seznamy krásné a odborné literatury

další požadavky ke zkoušce: (předkládá se u ústní části zkoušky)
1) seznam odborné literatury
2) seznam krásné literatury
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• LATINA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 27/15
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) latinský jazyk
2) vědomostní test z antických dějin a kultury
3) test z české gramatiky a stylistiky
4) test ověřující znalost světového jazyka dle vlastní volby
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• LOGIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 30, U/P: 48/30
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) matematika v rozsahu středoškolské matematiky na školách gymnaziálního typu. Důraz je položen
na schopnost logického úsudku. Seznam témat je uveden na stránkách katedry
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další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE: ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK - ANGLIČTINA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 10, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka
2) sumarizace neliterárního českého textu provedená v cizím jazyce
3) sumarizace neliterárního českého textu provedená v češtině
4) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny
5) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka
6) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
7) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současnost České republiky
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
•

MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE: ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK FRANCOUZŠTINA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 10, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka
2) sumarizace neliterárního českého textu provedená v cizím jazyce
3) sumarizace neliterárního českého textu provedená v češtině
4) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny
5) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka
6) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
7) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současnost České republiky
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE: ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK - NĚMČINA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 10, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka
2) sumarizace neliterárního českého textu provedená v cizím jazyce
3) sumarizace neliterárního českého textu provedená v češtině
4) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny
5) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka
6) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
7) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současnost České republiky
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další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE: ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK - ŠPANĚLŠTINA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 10, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka
2) sumarizace neliterárního českého textu provedená v cizím jazyce
3) sumarizace neliterárního českého textu provedená v češtině
4) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny
5) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka
6) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
7) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současnost České republiky
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• MONGOLISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 15, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) motivační pohovor
2) kulturně-historické reálie oblasti
3) obecné znalosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny)
4) jazykový test ze světového jazyka (jako součást ústní zkoušky)
další požadavky ke zkoušce:
1) seznam četby k oboru (předkládá se u zkoušky)
2) alespoň pasivní znalost ruštiny
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• NĚMČINA PRO MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACI
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 30, U/P: 224/28
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia s výjimkou oboru Německý jazyk a literatura
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka *
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka
3) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny
4) sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*Uchazeč o více oborů Mezikulturní komunikace skládá Test z českého jazyka pouze jednou
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• NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 80, U/P: 153/94
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část
1) gramatický test na úrovni maturitních znalostí absolventa gymnázia
2. kolo - ústní část
1) německy vedený rozhovor k zadanému tématu
2) určení gramatických jevů v zadaném německém textu
3) dějiny, reálie a kultura německé jazykové oblasti
další požadavky ke zkoušce: komise přihlédne k nepovinnému seznamu přečtené literatury německy
píšících autorů – doporučujeme 10 titulů, zhodnotíme především díla přečtená v originále (předkládá
se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• NOVOŘEČTINA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 50/19
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) vědomostní test z novořeckých dějin a řecké literatury
2) test z české gramatiky a stylistiky
3) test ze světového jazyka
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• OBECNÁ JAZYKOVĚDA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP:17, U/P: 34/12
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) stavba a funkce mateřského jazyka
2) stavba a funkce studovaného cizího jazyka
3) srovnání stavby mateřštiny a cizího jazyka
další požadavky ke zkoušce: životopis, přehled četby o jazyce (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• PEDAGOGIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské, kombinované bakalářské
MPP: 60, U/P: 216/60
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
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1. kolo - písemná část
1) test všeobecných kulturně historických znalostí v rozsahu střední školy
2) test znalostí z pedagogiky
3) test znalostí z příbuzných věd (psychologie, filozofie, sociologie)
2. kolo - ústní část
1) motivace uchazeče ke studiu oboru pedagogika
2) vědomosti v oblasti pedagogiky a příbuzných věd (psychologie, filozofie, sociologie)
3) orientace v prezentované odborné pedagogické literatuře a v literatuře příbuzných věd
4) schopnost analyzovat pedagogický problém a s oporou o odbornou argumentaci formulovat
vlastní stanovisko
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované odborné literatury, strukturovaný životopis –
přehled dosavadního studia a odborné činnosti (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• POLITOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 60, U/P: 633/70
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test všeobecných znalostí z historie, kultury a politických věd
2) součástí testu bude interpretace odborného textu v angličtině
3) test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové
dovednosti)
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• PORTUGALISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 15, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) praktická znalost portugalského jazyka (požaduje se základní znalost jazyka na úrovni
dvouletého studia v jazykové škole spojená se schopností lingvistické analýzy textu; doporučená
literatura: J. Jindrová et al.: Portugalština. Praha: Leda, 2001, v rozsahu minimálně 15 lekcí)
2) prověření základní znalosti portugalsky psaných literatur v kontextu kulturních dějin (na základě
vlastní četby)
3) pohovor o motivaci ke studiu a přezkoumání celkové filologické orientace
další požadavky ke zkoušce: seznam četby obsahující minimálně 10 literárních děl z lusofonní oblasti
v překladu nebo v originále, v němž musí být rovnoměrně zastoupena portugalská a brazilská
literatura, fakultativně i literatury africké. Přehled dosavadního studia a odborné činnosti (předkládá se
u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• PRAVĚKÁ A RANĚ STŘEDOVĚKÁ ARCHEOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 49/25
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
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předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část*
1) esej na jedno z pěti stanovených témat z klasické, pravěké a raně středověké archeologie
2) společný test – 10 otázek ze základní problematiky klasické, pravěké a raně středověké
archeologie
3) specializovaný test – 10 otázek vztahujících se k oboru pravěká a raně středověká archeologie
2. kolo - ústní část
1) prověření jazykových znalostí
2) odborný pohovor
3) orientace v odborné literatuře
další požadavky ke zkoušce: seznam odborné literatury, potvrzení o účasti na archeologických
výzkumech (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*Písemná část zkoušky je společná pro obory Klasická archeologie a Pravěká raně středověká archeologie

• RELIGIONISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 89/20
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: dvoukolová
1.kolo – písemná/talentová část*
1) prověření schopnosti interpretace českého a cizojazyčného (A, N, F - dle výběru uchazeče)
odborného religionistického textu.
2. kolo - ústní část
Tři otázky vycházející ze seznamu odborné četby
1) Metody a dějiny religionistiky
2) Náboženský okruh 1
3) Náboženský okruh 2
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované primární odborné literatury (předkládá se u ústní
části zkoušky). Zkušební komise při hodnocení přihlédne ke struktuře a obsahu tohoto seznamu. Dále
se hodnotí zejména to, zda posluchač prostudovaným textům porozuměl a jakým způsobem dovede
s myšlenkami obsaženými v prostudované literatuře dále pracovat. Seznam doporučené četby spolu
s dalšími informacemi je k dispozici na webové stránce http://religionistika.ff.cuni.cz.
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*Písemná část přijímací zkoušky je totožná s přijímací zkouškou na studijní obor filozofie (bakalářské studium)

• ROMISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 40, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) schopnost jazykovědného myšlení
2) znalost romských reálií
3) vztah k romské tematice a schopnost o ní uvažovat
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury o Romech (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
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• RUŠTINA PRO MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACI
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 93/11
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia s výjimkou oboru Východoevropská studia s volbou ruštiny jako
profilového areálového jazyka „A“; toto omezení se nevztahuje na ty uchazeče, kteří jako profilový
areálový jazyk „A“ na oboru Východoevropská studia zvolí litevštinu, lotyštinu nebo ukrajinštinu

přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka *
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka
3) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny
4) sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*Uchazeč o více oborů Mezikulturní komunikace skládá Test z českého jazyka pouze jednou.

• SINOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 15, U/P: 83/26
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium*; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část
1) test ze světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, ruština)
2) test všeobecných znalostí z historie, filologie, literatury, filozofie
3) test z reálií zemí Dálného východu
2. kolo - ústní část
1) četba a překlad jednoduchého odborného textu v jednom ze světových jazyků (angličtina,
francouzština, němčina, ruština)
2) seznam přečtené literatury k oboru
3) rozhovor na téma reálií zemí Dálného východu (na základě předloženého seznamu literatury)
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované literatury (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*obory označené tímto symbolem jsou akreditovány jako povinně dvouoborové; akreditace jednooborového studia je v procesu
schvalování. Bezprostředně po udělení akreditace bude jednooborové studium dodatečně vypsáno.

• SOCIÁLNÍ PRÁCE
forma a typ studia: kombinované bakalářské
MPP: 50, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) základní orientace ve společenském dění
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2. kolo - ústní část
1) pohovor o praxi
2) pohovor o přečtené literatuře
3) pohovor o motivaci ke studiu
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované literatury, motivační esej, doklady o praxích
(předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• SOCIOLOGICKO-EKONOMICKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 18, U/P: 58/20
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) test znalostí základů sociologie, ekonomie a dalších společenských věd, všeobecného přehledu
2) test z matematiky
3) sociologická imaginace (porozumění textu, esej)
4) test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové
dovednosti)
2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu oboru
2) interpretace textu na základě vlastní odborné četby
3) základy sociologie a ekonomie
další požadavky ke zkoušce: seznam odborné četby (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• SOCIOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 25, U/P: 142/30
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) test znalostí základů sociologie, ekonomie a dalších společenských věd, všeobecného přehledu
2) test z matematiky
3) sociologická imaginace (porozumění textu, esej)
4) test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové
dovednosti)
2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu oboru
2) interpretace textu na základě vlastní odborné četby
3) základy sociologie a ekonomie
další požadavky ke zkoušce: seznam odborné četby (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• STAROŘEČTINA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 44/23
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia
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přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) vědomostní test z řeckých dějin a řecké (resp. antické) kultury
2) test z české gramatiky a stylistiky
3) test ověřující znalost světového jazyka dle vlastní volby
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 40, U/P: 53/33
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) Středoevropské dějiny 19. a 20. století (Polsko, Slovensko, Maďarsko)
2) Středoevropské literatury 19. a 20. století
3) Obecná jazykověda a charakteristika středoevropských jazyků
další požadavky ke zkoušce: seznam nejméně 10 titulů prostudované odborné literatury z oblasti
středoevropských dějin, literatur a jazyků (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ŠPANĚLŠTINA PRO MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACI
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 20, U/P: 99/14
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
bakalářského studia s výjimkou oboru Hispanistika
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka *
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka
3) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny
4) sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
další požadavky ke zkoušce: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*Uchazeč o více oborů Mezikulturní komunikace skládá Test z českého jazyka pouze jednou

• VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
MPP: 50, U/P: 82/41
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory bakalářského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) prokázání základního přehledu v oblasti obecné jazykovědy
2) prokázání základní orientace v dějinách a současné společensko-politické situaci východní
Evropy
3) prokázání základní orientace v literaturách východní Evropy
další požadavky ke zkoušce: předložení seznamu přečtené literatury (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
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Magisterské navazující studium
• ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 25, U/P: 155/34
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) znalostní test (základní poznatky z oboru andragogika a personální řízení a z příbuzných věd –
pedagogika, sociologie, psychologie, filozofie)
2) všeobecný kulturně-historický přehled
3) test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, paměťové
dovednosti)
2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu zvoleného oboru
2) znalosti oboru na úrovni oborového bakalářského vzdělání
3) orientace v příbuzných vědách
další požadavky: seznam prostudované odborné literatury, obsahující nejméně 5 cizojazyčných titulů
(předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 60, U/P: 41/28
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory navazujícího magisterského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1.) zhodnocení písemných podkladů, které je nutné zaslat na Ústav anglofonních literatur a kultur resp.
Ústav anglického jazyka a didaktiky; adresa: nám. Jana Palacha 2,116 38 Praha 1; nejpozději do 28. 2.
2010.
Jedná se o tyto materiály:
a. výsledky a standard bakalářského studia podle předložených kopií transkriptů nebo
indexu*
b. literárně-kulturní specializace: předběžné teze magisterské diplomové práce (nejméně 3
normostrany, včetně seznamu sekundární literatury);
c. lingvistická specializace: kapitola z bakalářské práce nebo srovnatelný souvislý text
(alespoň 15 stran) tematicky se vztahující k oboru anglický jazyk.
2.) prověření znalosti oboru podle zaměření uchazeče, a to buď v oborech literární a kulturní dějiny
anglicky mluvících zemí a literární teorie, nebo v oborech anglická gramatika a obecná lingvistika. V
případě literárně-kulturního zaměření nutno předložit seznam četby primární a sekundární literatury
(modelové seznamy jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu anglofonních literatur a kultur
http://www.english-department-prague.cz/final-exam-ba.html).
další požadavky:
Veškeré podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat nejpozději 28. 2. 2010 v obálce adresované
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav anglofonních literatur a kultur, resp. Ústav
anglického jazyka a didaktiky, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (Czech Republic), buď poštou,
nebo do podatelny Filozofické fakulty. Na pozdější podání nebude brán zřetel.
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
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* Doklad o výsledcích bakalářského studia: fotokopie indexu a/nebo transkript výsledků spolu s popisy absolvovaných předmětů;
kopie dokladu o složení závěrečné bakalářské zkoušky (pokud ji už uchazeč složil). Uchazeči, kteří v době konání přijímacích
zkoušek nemají ještě složenou státní bakalářskou zkoušku, mohou přijímací zkoušku konat, v případě úspěšného složení
přijímací zkoušky přijati do navazujícího magisterského studia podmínečně. Tito uchazeči musejí nejpozději do 27. 9. 2010 složit
BZK, aby mohli příslušný doklad předložit u zápisu do studia na FF UK v Praze.

• ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské; kombinované navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 20/11
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) němčina a latina na příkladu středověkých a novověkých diplomatických písemností (včetně
základní typologické charakteristiky dané písemnosti)
2) základy pomocných věd historických, nauka o pramenech
3) dějiny správy v českých zemích a základy archivnictví
další požadavky: zájem o obor, odborná literatura vztahující se k oboru (historie, pomocné vědy
historické), předložení bakalářské práce. (seznam odborné literatury a bakalářská práce se předkládá u
zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 60, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka
2) test z české a světové literatury
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ČESKÝ JAZYK – SPECIALIZAČNÍ STUDIUM
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 40, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ČEŠTINA PRO CIZINCE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 24/14
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1.kolo – písemná část*
1) test ověřující jazykovou kompetenci uchazeče, znalost základní lingvistické a
literárněvědné terminologie
2) test znalostí českých reálií, české kultury a historie
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2.kolo – ústní část
1) ověření předpokladů uchazeče k filologickému studiu
2) motivace ke studiu
3) znalosti české morfologie a syntaxe
4) znalosti dějin české literatury a kultury (na základě předloženého seznamu vlastní četby)
další požadavky: seznam vlastní četby české literatury (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*součástí písemného testu je reprodukce

• ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 15, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) poznatky z obecné lingvistiky
2) poznatky z oblasti lingvistiky znakových jazyků, zvl. z oblasti lingvistiky českého znakového
jazyka; schopnost nahlížet český znakový jazyk v kontrastu s češtinou
3) informovanost o kultuře (českých) neslyšících a o problémech neslyšících komunit v ČR i v
zahraničí
4) a) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je čeština (mluvený jazyk):
- porozumění složitějšímu anglicky psanému textu z oblasti lingvistiky
b) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk):
- porozumění složitějšímu česky psanému textu z oblasti lingvistiky
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• DĚJINY UMĚNÍ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 35, U/P: 49/20
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky*:
1) České výtvarné umění
2) Evropské výtvarné umění
3) Metodologie a historiografie oboru
další požadavky: projekt magisterské diplomové práce (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*Předpokládaná úroveň znalostí – Státní bakalářská zkouška v oboru Dějiny umění
• DIVADELNÍ VĚDA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 17/7
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) zkouška z teorie divadla a dramatu
2) zkouška z dějin českého a světového divadla
3) rozprava nad předloženým projektem magisterského studia (viz dále)
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další požadavky:
1) písemný projekt studia (návrh tématu diplomové práce, zaměření uchazeče, cca 5 000 znaků)
2) 1 (max. 2) písemná práce (bakalářská DP, seminární práce, odborné studie) s divadelně
vědnou tématikou
3) stručný životopis
Veškeré podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat nejpozději do 10.5.2010 v obálce
adresované Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (Czech
Republic), buď poštou, nebo do podatelny Filozofické fakulty.
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• ETNOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory navazujícího magisterského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) rozprava nad výsledky bakalářské práce (včetně metodologie, práce s primárními daty)
2) orientační otázky z etnologie dané rámcem bakalářského studia
3) rozprava nad zamýšleným tématem diplomové práce
další požadavky: doklady o předchozím studiu, včetně bakalářské práce, případně její podstatné části
(předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• FILMOVÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 3, U/P: 8/3
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) prezentace bakalářské práce/projektu bakalářské práce
2) reprodukce textu z odborného filmového periodika či publikace z předloženého seznamu
literatury
3) aktuální filmový zážitek
další požadavky: seznam přečtené literatury, životopis (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• FILOZOFIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 15, U/P: 28/8
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) historicko-systematická otázka
2) otázka ze seznamu prostudované odborné literatury
další požadavky: každý uchazeč o tento typ studia, nejpozději do 31.5. 2010, doručí (osobně nebo
poštou) na sekretariát Ústavu filozofie a religionistiky, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, č.dv. 223,
následující materiály:
1) výtisk bakalářské práce, případně další významnější práce vypracované během svého
bakalářského studia
2) seznam absolvovaných kursů v rámci bakalářského studia
3) seznam prostudované primární odborné literatury
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Předložení těchto materiálů ve stanoveném termínu je podmínkou připuštění k ústní zkoušce.
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 15, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory navazujícího magisterského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) motivace ke studiu
2) znalost lingvistiky francouzštiny v rozsahu státních bakalářských zkoušek
3) znalost dějin francouzsky psaných literatur v rozsahu státních bakalářských zkoušek
další požadavky: (předkládá se u zkoušky)
1) výtisk bakalářské práce, nebo její reprezentativní části
2) seznam četby nejméně 50 děl frankofonních literatur a prostudovaných odborných prací k těmto
literaturám a k teorii francouzského jazyka
3) uchazeči, kteří nekončí bakalářské studium na oboru francouzská filologie na FF UK, předloží
ještě osvědčení o jazykové způsobilosti ve francouzštině na úrovni C1 Evropského referenčního
rámce, tj. státní zkouška nebo zahraniční ekvivalent
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• HISPANISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory navazujícího magisterského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) motivace ke studiu
2) znalost lingvistiky španělštiny v rozsahu státních bakalářských zkoušek
3) znalost dějin španělsky psaných literatur v rozsahu státních bakalářských zkoušek
další požadavky: (předkládá se u zkoušky)
1) výtisk bakalářské práce, nebo její reprezentativní části
2) seznam četby nejméně 50 děl hispánských literatur a prostudovaných odborných prací k těmto
literaturám a k teorii španělského jazyka
3) uchazeči, kteří nekončí bakalářské studium na oboru hispanistika na FF UK, předloží ještě
osvědčení o jazykové způsobilosti ve španělštině na úrovni C1 Evropského referenčního rámce, tj.
státní zkouška nebo zahraniční ekvivalent
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• HISTORIE
forma a typ studia: prezenční navazující, kombinované navazující
MPP: 100, U/P: 129/112
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část
1) faktografický test
2) logicko-vědomostní test z českých a světových dějin od raného středověku do současnosti
2. kolo – ústní část
1) pohovor nad předloženým seznamem odborné literatury a vlastními odbornými aktivitami
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další požadavky: seznam prostudované odborné literatury, samostatná odborná činnost, doklady zájmu
o obor, bakalářská práce (předkládá se u ústní části zkoušky)
kritéria prominutí přijímací zkoušky: absolvování bakalářského studia historie
• HUDEBNÍ VĚDA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 15, U/P: 14/11
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test ze základů nauky o harmonii a nauky o hudebních formách
2) písemná práce (esej) o rozsahu 500-600 slov (4-5 stran) zjišťující motivaci a předběžné
znalosti nutné ke studiu zvoleného oboru
další požadavky: seznam prostudované odborné literatury a prostudovaných (aktivně
naposlouchaných) hudebních děl (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Úspěšné absolvování bakalářského stupně studia oborů hudební
věda, hudební výchova, hudební teorie nebo skladba na některé z filozofických, pedagogických nebo
uměleckých fakult předtím, než se uchazeč/ka zapíše k navazujícímu magisterskému studiu (tzn. do
září 2010). Pokud uchazeč/ka z uvedených vysokých škol/oborů nemá ještě složenou bakalářskou
státní zkoušku v termínu podávání přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu, může požádat o
prominutí přijímací zkoušky za předpokladu, že dosažený studijní průměr za dobu dosavadního
bakalářského studia nepřesahuje hodnotu 1,5. V tomto případě je třeba žádost doložit výpisem ze
studijního informačního systému příslušné vysoké školy/fakulty.
• IBEROAMERIKANISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 15, U/P: 25/13
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) historie Latinské Ameriky
2) kultura Latinské Ameriky
3) geografie Latinské Ameriky
další požadavky: seznam literatury, bakalářská práce (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• INDOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory navazujícího magisterského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) debata nad tezemi bakalářské práce
2) znalost jazyka (hindština nebo tamilština) na úrovni bakalářského studia
3) motivace ke studiu
další požadavky: předložení bakalářské práce nebo teze (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: ukončené bakalářské studium oboru hindština nebo tamilština
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• INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské; kombinované navazující magisterské MPP: 40
(denní), 30 (kombinované); U/P: 107/83
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) znalostní test
2) motivační test studijních předpokladů
2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu oboru
2) základní znalost oboru
další požadavky: životopis a seznam prostudované literatury (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• JAPONSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 19/12
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná/talentová část
1) esej v japonském jazyce na jedno ze zadaných témat v rozsahu 3 japonských normostran (1NS =
400 znaků) s použitím slovníků
2. kolo - ústní část
1) pohovor o studijních plánech na základě předloženého studijního projektu
další požadavky: předložení studijního projektu v rozsahu 1 strany A4 a seznamu literatury k danému
tématu (předkládá se u písemné části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 30, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka nejméně na stupni B2 (podle
standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky)
2) prokázání znalosti dějin jihovýchodní Evropy
3) prokázání znalosti literárního a kulturního vývoje jihovýchodní Evropy
další požadavky: seznam přečtené literatury (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• KLASICKÁ ARCHEOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 9/5
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory navazujícího magisterského studia
přijímací zkouška: dvoukolová
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předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) esej na jedno ze čtyř stanovených témat z egejské, etruské, řecké a římské archeologie
2. kolo - ústní část
1) Egejská archeologie
2) Řecká archeologie
3) Etruská a římská archeologie
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: prominout lze v případě, že uchazeč složil bakalářskou zkoušku
z klasické archeologie s výsledkem výborně nebo velmi dobře
• KOMPARATISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 30, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) test ze světové a české literatury a literární teorie
2. kolo - ústní část
1) ústní zkouška z interpretace vybraných děl na základě předloženého seznamu četby
2) ústní zkouška ze světového jazyka: překlad a porozumění textu
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené beletrie a odborné literatury k oboru (předkládá se u
ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• KOREANISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) uchazečova prezentace projektu studia v navazujícím magisterském programu

další požadavky: seznam odborných publikací k tématu uchazečovy specializace
(předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: úspěšné složení bakalářských zkoušek oboru koreanistika
s prospěchem výborným
• LOGIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 12, U/P: 10/9
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) obsah zkoušky odpovídá předmětům vyučovaným v bakalářském programu Logika (jedná se
např. o předměty Logika I, II; Teorie množin I, II; Teorie rekurzivních funkcí (vyčíslitelnost),
apod. z matematické části a Analytická filozofie, dějiny logiky apod. z filozofické části).
Podrobnější informace lze zjistit na webových stránkách katedry logiky: http://logika.ff.cuni.cz
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další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: zkoušku lze prominout pouze studentům, kteří v daném termínu
podání přihlášky studují program Logika, bakalářské studium. Podmínkou pro prominutí je vykonání
zkoušky z předmětu Logika II (hodnocené výborně nebo velmi dobře).
• MONGOLISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 6/6
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
1) motivační pohovor
2) mongolský jazyk
3) dějiny a literatura Mongolska
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• PEDAGOGIKA
forma studia: prezenční navazující magisterské; kombinované navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 106/18
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část*
1) vědomosti ze základních pedagogických disciplin (obecná pedagogika, teorie výchovy, dějiny
pedagogiky, obecná didaktika) v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika
2) vědomosti z obecné, pedagogické, vývojové a sociální psychologie
3) vědomosti ze sociologie a filozofie
2. kolo - ústní část
1) motivace uchazeče ke studiu oboru pedagogika
2) vědomosti v oblasti pedagogiky a příbuzných věd (psychologie, filozofie, sociologie)
3) orientace v prezentované odborné pedagogické literatury a v literatuře příbuzných věd
4) schopnost analyzovat pedagogický problém a s oporou o odbornou argumentaci formulovat
vlastní stanovisko
další požadavky: strukturovaný životopis – přehled dosavadního studia a odborné činnosti, bakalářská
práce, seznam prostudované odborné literatury (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: dílčí zkoušky z předmětů dějiny pedagogiky, teorie výchovy,
obecná didaktika hodnoceny známkou výborně
*Písemná část přijímací zkoušky je pro všechny typy navazujícího studia na katedře pedagogiky FF UK (pedagogika, sociální
pedagogika, učitelství pedagogiky) totožná.

• POLITICKÉ TEORIE A SOUČASNÉ DĚJINY
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 136/48
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test všeobecných znalostí z historie, kultury a politických věd
2) součástí testu bude interpretace odborného textu v angličtině
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další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: složení zkoušky v rámci bakalářského studia z politické
filozofie, komparativní politologie a české politické historie
• POLITICKÉ TEORIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 2/1
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test všeobecných znalostí z historie, kultury a politických věd (součástí testu je interpretace
odborného textu v angličtině)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: složení zkoušky v rámci bakalářského studia z politické
filozofie, komparativní politologie a české politické historie
• PRAVĚKÁ A RANĚ STŘEDOVĚKÁ ARCHEOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 25, U/P: 35/26
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) znalost odborné literatury
2) odborný pohovor
3) rozprava nad tématem magisterské práce
další požadavky: stručný životopis a přehled dosavadní praxe (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 24, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Anglistika – amerikanistika; toto omezení se
nevztahuje na absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Angličtina pro
mezikulturní komunikaci v kombinaci s oborem Anglistika – amerikanistika.
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
2) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
3) sumarizace obsahově náročnějšího neliterárního cizojazyčného textu provedená v českém jazyce
4) vědomostní test zaměřený na teorii překladu v rozsahu daném bakalářským studiem v rámci
studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, akreditovaného Ústavem translatologie FF UK
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
2. kolo - ústní část
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové
oblasti (s výkladovým slovníkem)

37

2) otázky z teorie překladu dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace
teoretických znalostí v konkrétní překladatelské situaci
3) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad,
jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny v překladatelské soutěži atd.)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky, pokud
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a
tlumočnictví na FF UK nebo alespoň 5 semestrů obsahem i rozsahem srovnatelného programu na jiné
vysoké škole, a to ve stejné jazykové kombinaci, na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího
magisterského studia, přičemž na obou oborech nebyl jeho celkový studijní průměr horší než 1,5 a při
žádné z forem kontroly studia nebyl hodnocen hůře nežli známkou velmi dobře.
• PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 24, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Francouzská filologie; toto omezení se
nevztahuje na absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Francouzština
pro mezikulturní komunikaci v kombinaci s oborem Francouzská filologie
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
2) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
3) sumarizace obsahově náročnějšího neliterárního cizojazyčného textu provedená v českém jazyce
4) vědomostní test zaměřený na teorii překladu v rozsahu daném bakalářským studiem v rámci
studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, akreditovaného Ústavem translatologie FF UK
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
2. kolo - ústní část
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové
oblasti (s výkladovým slovníkem)
2) otázky z teorie překladu dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace
teoretických znalostí v konkrétní překladatelské situaci
3) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad,
jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny v překladatelské soutěži atd.)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky, pokud
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a
tlumočnictví na FF UK nebo alespoň 5 semestrů obsahem i rozsahem srovnatelného programu na jiné
vysoké škole, a to ve stejné jazykové kombinaci, na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího
magisterského studia, přičemž na obou oborech nebyl jeho celkový studijní průměr horší než 1,5 a při
žádné z forem kontroly studia nebyl hodnocen hůře nežli známkou velmi dobře.
• PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 24, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Německý jazyk a literatura; toto omezení se
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nevztahuje na absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Němčina pro
mezikulturní komunikaci v kombinaci s oborem Německý jazyk a literatura
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
2) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
3) sumarizace obsahově náročnějšího neliterárního cizojazyčného textu provedená v českém jazyce
4) vědomostní test zaměřený na teorii překladu v rozsahu daném bakalářským studiem v rámci
studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, akreditovaného Ústavem translatologie FF UK
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
2. kolo - ústní část
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové
oblasti (s výkladovým slovníkem)
2) otázky z teorie překladu dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace
teoretických znalostí v konkrétní překladatelské situaci
3) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad,
jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny v překladatelské soutěži atd.)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky, pokud
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a
tlumočnictví na FF UK nebo alespoň 5 semestrů obsahem i rozsahem srovnatelného programu na jiné
vysoké škole, a to ve stejné jazykové kombinaci, na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího
magisterského studia, přičemž na obou oborech nebyl jeho celkový studijní průměr horší než 1,5 a při
žádné z forem kontroly studia nebyl hodnocen hůře nežli známkou velmi dobře.
• PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 12, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Východoevropská studia s volbou ruštiny jako
profilového areálového jazyka „A“; toto omezení se nevztahuje na absolventy či stávající studenty FF
UK v bakalářském studijním oboru Ruština pro mezikulturní komunikaci v kombinaci s oborem
Východoevropská studia se specializací rusistika
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
2) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
3) sumarizace obsahově náročnějšího neliterárního cizojazyčného textu provedená v českém jazyce
4) vědomostní test zaměřený na teorii překladu v rozsahu daném bakalářským studiem v rámci
studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, akreditovaného Ústavem translatologie FF UK
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
2. kolo - ústní část
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové
oblasti (s výkladovým slovníkem)
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2) otázky z teorie překladu dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace
teoretických znalostí v konkrétní překladatelské situaci
3) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad,
jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny v překladatelské soutěži atd.)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky, pokud
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a
tlumočnictví na FF UK nebo alespoň 5 semestrů obsahem i rozsahem srovnatelného programu na jiné
vysoké škole, a to ve stejné jazykové kombinaci, na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího
magisterského studia, přičemž na obou oborech nebyl jeho celkový studijní průměr horší než 1,5 a při
žádné z forem kontroly studia nebyl hodnocen hůře nežli známkou velmi dobře.
• PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 12, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Hispanistika; toto omezení se nevztahuje na
absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Španělština pro mezikulturní
komunikaci v kombinaci s oborem Hispanistika
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
2) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
3) sumarizace obsahově náročnějšího neliterárního cizojazyčného textu provedená v českém jazyce
4) vědomostní test zaměřený na teorii překladu v rozsahu daném bakalářským studiem v rámci
studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, akreditovaného Ústavem translatologie FF UK
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
2. kolo - ústní část
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové
oblasti (s výkladovým slovníkem)
2) otázky z teorie překladu dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace
teoretických znalostí v konkrétní překladatelské situaci
3) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad,
jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o získání ceny v překladatelské soutěži atd.)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky, pokud
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a
tlumočnictví na FF UK nebo alespoň 5 semestrů obsahem i rozsahem srovnatelného programu na jiné
vysoké škole, a to ve stejné jazykové kombinaci, na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího
magisterského studia, přičemž na obou oborech nebyl jeho celkový studijní průměr horší než 1,5 a při
žádné z forem kontroly studia nebyl hodnocen hůře nežli známkou velmi dobře.
• RELIGIONISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 7, U/P: 8/1
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
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předměty přijímací zkoušky*:
1) hodnocení bakalářské práce
2) metody a dějiny religionistiky
3) dějiny náboženství
4) zvolený náboženský okruh
další požadavky: uchazeč je povinen do 1. 6. 2010 odevzdat na sekretariát Ústavu filozofie a
religionistiky, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 bakalářskou práci, popř. jinou písemnou práci jí
ekvivalentní. Práce bude komisí vyhodnocena. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je znalost
angličtiny a dalšího světového jazyka (F, N, R, Š, It). Pokud uchazeč znalost některého z těchto jazyků
přesvědčivě neprokáže atesty získanými během bakalářského studia, bude mu v den konání zkoušky
zadán též překlad textu v tomto jazyce (předpokládá se schopnost plynule číst odborné texty).
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*Blíže k předepsané literatuře pro jednotlivé předměty viz http://ufar.ff.cuni.cz, rubrika Přijímací zkoušky - Požadavky.
• ROMISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 2, U/P: 2/1
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) lingvistická analýza romštiny
2) aktivní znalost severocentrálního dialektu romštiny
3) znalost indického sociokulturního zázemí Romů
4) znalost romských reálií
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: absolvované bakalářské studium oboru romistika
• SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské; kombinované navazující magisterské
MPP: 60, U/P: 224/63
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část*
1) vědomosti ze základních pedagogických disciplin (obecná pedagogika, teorie výchovy, dějiny
pedagogiky, obecná didaktika) v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika
2) vědomosti z obecné, pedagogické, vývojové a sociální psychologie
3) vědomosti ze sociologie a filozofie
2. kolo - ústní část
1) motivace uchazeče ke studiu oboru sociální pedagogika
2) vědomosti v oblasti sociální pedagogiky a příbuzných věd (psychologie, filozofie, sociologie)
3) orientace v prezentované odborné pedagogické literatury a v literatuře příbuzných věd
4) schopnost analyzovat pedagogický problém a s oporou o odbornou argumentaci formulovat
vlastní stanovisko
další požadavky: strukturovaný životopis – přehled dosavadního studia a odborné činnosti, bakalářská
práce, seznam prostudované odborné literatury (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: podmínka dílčí zkoušky z předmětů dějiny pedagogiky, teorie
výchovy, obecná didaktika hodnocených známkou výborně
*Písemná část přijímací zkoušky je pro všechny typy navazujícího studia na katedře pedagogiky FF UK (pedagogika, sociální
pedagogika, učitelství pedagogiky) totožná.
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• SOCIÁLNÍ PRÁCE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 50, U/P: 140/42
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) orientace v oboru v rozsahu bakalářského studia
2) orientace ve společenském dění
3) orientace ve společenských vědách
2. kolo - ústní část
1) pohovor o bakalářské práci
2) pohovor o přečtené literatuře
3) pohovor o motivaci ke studiu oboru
další požadavky: seznam přečtené literatury, bakalářská práce, doklady o praxích, doklad o
předchozím studiu (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• SOCIOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 35, U/P: 70/29
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) test znalostí z obecné sociologie, dějin sociologie a metod a technik sociologického výzkumu
2) test studijních schopností
2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu
2) znalosti obecné sociologie, dějin sociologie, sociologické metodologie
další požadavky: seznam přečtené odborné literatury (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Absolvované bakalářské studium sociologie srovnatelného
obsahu se studijním plánem bakalářského studia tohoto oboru na FF UK v Praze s výsledným
prospěchem do 2,0
• SROVNÁVACÍ JAZYKOVĚDA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 3/3
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) motivace ke studiu (na základě seznamu přečtené odborné literatury)
2) základy obecné lingvistiky
3) znalost cizích jazyků
další požadavky:
1) seznam přečtené odborné literatury
2) strukturované curriculum vitae (včetně případného přehledu publikační, překladové a jiné
odborné činnosti)
3) motivační úvaha (rozsah 600 slov)
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Uvedené materiály doručí uchazeč poštou na adresu Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav
srovnávací jazykovědy, nám.. J. Palacha 2, Praha 1 nebo elektronicky na: anes@ff.cuni.cz nejpozději
do 1.5.2010
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• STAROŘEČTINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část
1) překlad neznámého středně obtížného textu řeckého autora – se slovníkem
2) překlad vybraného úseku některého díla ze stanoveného penza četby originálních textů* bez
slovníku
3) řecký jazyk a výklad gramatických jevů a pojmů
2. kolo - ústní část
1) dějiny antického starověku a diskuse o základních dílech řecké historiografie a příslušné
sekundární literatuře
2) dějiny řecké literatury a diskuse o přečtených antických řeckých dílech (v překladu i v originále)
3) celkový přehled o kultuře starověku (mytologie, náboženství, filosofie, umění) a diskuse o
prostudované odborné literatuře
další požadavky: (předkládá se u ústní části zkoušky)
- seznam přečtených antických řeckých děl (v překladu i originále) odborné literatury
- seznam prostudované odborné literatury
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: složení bakalářské zkoušky na oboru starořečtina (popř. klasická
řečtina apod. dle názvu užívaného na příslušné univerzitě) s celkovým průměrem max. 2,5
*Požadované penzum četby originálních textů:
Plato, Symposion
Euripides, Medea
Homerus Od. 9
Sophocles, Oidipus tyr.
Demosthenes, Philippica III
Herodotus I
Více informací na http://urls.ff.cuni.cz/

• STUDIA NOVÝCH MÉDIÍ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 30, U/P: 56/30
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) znalostní písemný test I.
2) znalostní písemný test II. část
3) test studijních předpokladů
2. kolo - ústní část
1) předchozí studium a zkušenosti v oboru nová média
2) otázky vycházející z četby odborných textů
3) motivace ke studiu
4) odborný pohovor na téma související s deklarovanými zájmy uchazeče
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další požadavky: seznam odborné literatury, životopis - přehled dosavadního studia a odborné praxe,
ukázka vlastní tvorby v oboru nových médií (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 24, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Anglistika – amerikanistika; toto omezení se
nevztahuje na absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Angličtina pro
mezikulturní komunikaci v kombinaci s oborem Anglistika – amerikanistika.
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
2) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
3) sumarizace obsahově náročnějšího neliterárního cizojazyčného textu provedená v českém jazyce
4) vědomostní test zaměřený na teorii překladu v rozsahu daném bakalářským studiem v rámci
studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, akreditovaného Ústavem translatologie FF UK
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
2. kolo - ústní část
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3-4 minut
z cizího jazyka do češtiny a 3-4 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace
2) tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 15 – 20 řádek
3) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma v rozsahu 3 minut, s přípravou v rozsahu 2
minut
4) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace
teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci
5) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný
relevantní certifikát atd.)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky, pokud
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a
tlumočnictví na FF UK nebo alespoň 5 semestrů obsahem i rozsahem srovnatelného programu na jiné
vysoké škole, a to ve stejné jazykové kombinaci, na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího
magisterského studia, přičemž na obou oborech nebyl jeho celkový studijní průměr horší než 1,5 a při
žádné z forem kontroly studia nebyl hodnocen hůře nežli známkou velmi dobře.
•

TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 24, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Francouzská filologie; toto omezení se
nevztahuje na absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Francouzština
pro mezikulturní komunikaci v kombinaci s oborem Francouzská filologie
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
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2) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
3) sumarizace obsahově náročnějšího neliterárního cizojazyčného textu provedená v českém jazyce
4) vědomostní test zaměřený na teorii překladu v rozsahu daném bakalářským studiem v rámci
studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, akreditovaného Ústavem translatologie FF UK
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
2. kolo - ústní část
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3-4 minut
z cizího jazyka do češtiny a 3-4 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace
2) tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 15 – 20 řádek
3) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma v rozsahu 3 minut, s přípravou v rozsahu 2
minut
4) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace
teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci
5) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný
relevantní certifikát atd.)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky, pokud
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a
tlumočnictví na FF UK nebo alespoň 5 semestrů obsahem i rozsahem srovnatelného programu na jiné
vysoké škole, a to ve stejné jazykové kombinaci, na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího
magisterského studia, přičemž na obou oborech nebyl jeho celkový studijní průměr horší než 1,5 a při
žádné z forem kontroly studia nebyl hodnocen hůře nežli známkou velmi dobře.
• TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 24, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Německý jazyk a literatura; toto omezení se
nevztahuje na absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Němčina pro
mezikulturní komunikaci v kombinaci s oborem Německý jazyk a literatura
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
2) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
3) sumarizace obsahově náročnějšího neliterárního cizojazyčného textu provedená v českém jazyce
4) vědomostní test zaměřený na teorii překladu v rozsahu daném bakalářským studiem v rámci
studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, akreditovaného Ústavem translatologie FF UK
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
2. kolo - ústní část
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3-4 minut
z cizího jazyka do češtiny a 3-4 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace
2) tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 15 – 20 řádek
3) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma v rozsahu 3 minut, s přípravou v rozsahu 2
minut
4) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace
teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci
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5) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný
relevantní certifikát atd.)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky, pokud
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a
tlumočnictví na FF UK nebo alespoň 5 semestrů obsahem i rozsahem srovnatelného programu na jiné
vysoké škole, a to ve stejné jazykové kombinaci, na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího
magisterského studia, přičemž na obou oborech nebyl jeho celkový studijní průměr horší než 1,5 a při
žádné z forem kontroly studia nebyl hodnocen hůře nežli známkou velmi dobře.
• TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 12, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Východoevropská studia s volbou ruštiny jako
profilového areálového jazyka „A“; toto omezení se nevztahuje na absolventy či stávající studenty FF
UK v bakalářském studijním oboru Ruština pro mezikulturní komunikaci v kombinaci s oborem
Východoevropská studia se specializací rusistika
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
2) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
3) sumarizace obsahově náročnějšího neliterárního cizojazyčného textu provedená v českém jazyce
4) vědomostní test zaměřený na teorii překladu v rozsahu daném bakalářským studiem v rámci
studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, akreditovaného Ústavem translatologie FF UK
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
2. kolo - ústní část
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3-4 minut
z cizího jazyka do češtiny a 3-4 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace
2) tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 15 – 20 řádek
3) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma v rozsahu 3 minut, s přípravou v rozsahu 2
minut
4) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace
teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci
5) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný
relevantní certifikát atd.)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky, pokud
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a
tlumočnictví na FF UK nebo alespoň 5 semestrů obsahem i rozsahem srovnatelného programu na jiné
vysoké škole, a to ve stejné jazykové kombinaci, na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího
magisterského studia, přičemž na obou oborech nebyl jeho celkový studijní průměr horší než 1,5 a při
žádné z forem kontroly studia nebyl hodnocen hůře nežli známkou velmi dobře.
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• TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA - ŠPANĚLŠTINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 12, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Hispanistika; toto omezení se nevztahuje na
absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Španělština pro mezikulturní
komunikaci v kombinaci s oborem Hispanistika
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
2) překlad stylisticky a významově náročnějšího neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (s
překladovým a výkladovým slovníkem)
3) sumarizace obsahově náročnějšího neliterárního cizojazyčného textu provedená v českém jazyce
4) vědomostní test zaměřený na teorii překladu v rozsahu daném bakalářským studiem v rámci
studijního programu Překladatelství a tlumočnictví, akreditovaného Ústavem translatologie FF UK
5) vědomostní test zaměřený na kulturní historii a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie
České republiky a Evropské unie a všeobecné kulturní znalosti
2. kolo - ústní část
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3-4 minut
z cizího jazyka do češtiny a 3-4 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace
2) tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 15 – 20 řádek
3) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma v rozsahu 3 minut, s přípravou v rozsahu 2
minut
4) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace
teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci
5) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný
relevantní certifikát atd.)
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: lze prominout pouze písemnou část přijímací zkoušky, pokud
uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a
tlumočnictví na FF UK nebo alespoň 5 semestrů obsahem i rozsahem srovnatelného programu na jiné
vysoké škole, a to ve stejné jazykové kombinaci, na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího
magisterského studia, přičemž na obou oborech nebyl jeho celkový studijní průměr horší než 1,5 a při
žádné z forem kontroly studia nebyl hodnocen hůře nežli známkou velmi dobře.
• UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 100, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka
2) test z české a světové literatury
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• UČITELSTVÍ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 60, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
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přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:
1) test z českého jazyka
další požadavky: žádné
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
• UČITELSTVÍ LATINSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory
navazujícího magisterského studia
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část
1) překlad neznámého středně obtížného textu latinského antického autora – se slovníkem
2) porozumění neznámému středně obtížnému textu latinského antického autora – odpovědi na
otázky k textu - se slovníkem
3) latinský jazyk a výklad gramatických jevů a pojmů
2. kolo - ústní část
1) dějiny antického Říma (resp. antického starověku) a diskuse o základních dílech římské antické
historiografie a o prostudované odborné literatuře příslušné sekundární literatuře
2) dějiny římské (resp. antické) literatury a diskuse o přečtených latinských dílech (v překladu i
v originále)
3) překlad a výklad (gramatický i věcný) vybraného úseku některého díla ze stanoveného penza
četby originálních textů* - bez slovníku
další požadavky: (předkládá se u ústní části zkoušky)
- seznam přečtených latinských, resp. antických řeckých děl (v překladu i originále)
- seznam prostudované odborné literatury
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: složení bakalářské zkoušky na oboru latina (popř. klasická
filologie apod. dle názvu užívaného na příslušné univerzitě s celkovým průměrem max. 2,0.
Upozornění: přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na obor Latina
*Požadované penzum četby originálních textů:
Cicero, In Catilinam I; IV; De imperio Cn. Pompei; Laelius; De officiis II
Ovidius, Met. I 1-415; 452-567; III 339-510; IV 55-166; VIII 183-235; X 1-97; XII 39-63; XIV 101-153; XV 745-879
Sallustius, Bellum Iugurthinum
Výbor z elegiků: Tibullus I 1; 3; II 2; IV 7 a 11 (Sulpicia)
Propertius I 3; II 27; III 22; IV 2; 11
Livius I
Vergilius, Aeneis I,II, VI
Více informací na http://urls.ff.cuni.cz/

• UČITELSTVÍ PEDAGOGIKY
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské; kombinované navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 67/15
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium
přijímací zkouška: dvoukolová
předměty přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část*
1) vědomosti ze základních pedagogických disciplin (obecná pedagogika, teorie výchovy, dějiny
pedagogiky, obecná didaktika) v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika
2) vědomosti z obecné, pedagogické, vývojové a sociální psychologie
3) vědomosti ze sociologie a filozofie
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2. kolo - ústní část
1) motivace uchazeče ke studiu oboru učitelství pedagogiky
2) vědomosti v oblasti učitelství pedagogiky a příbuzných věd (psychologie, filozofie, sociologie)
3) orientace v prezentované odborné pedagogické literatury a v literatuře příbuzných věd
4) schopnost analyzovat pedagogický problém a s oporou o odbornou argumentaci formulovat
vlastní stanovisko
další požadavky: strukturovaný životopis – přehled dosavadního studia a odborné činnosti, bakalářská
práce, seznam prostudované odborné literatury (předkládá se u ústní části zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: dílčí zkoušky z předmětů dějiny pedagogiky, teorie výchovy,
obecná didaktika hodnocené známkou výborně
*Písemná část přijímací zkoušky je pro všechny typy navazujícího studia na katedře pedagogiky FF UK ( pedagogika, sociální
pedagogika, učitelství pedagogiky) totožná.

• VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 30, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými
obory navazujícího magisterského studia
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty přijímací zkoušky:
1) prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka nejméně na stupni B2 (podle
standardů Evropského referenčního rámce pro jazyky)
2) prokázání znalosti dějin východní Evropy
3) prokázání znalosti literárního a kulturního vývoje východní Evropy
další požadavky: seznam přečtené literatury (předkládá se u zkoušky)
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
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