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7.2 Oborové požadavky přijímacích zkoušek – navazující magisterské studium (obory 
akreditované v češtině) 

 
Vysvětlivky:  
světový jazyk – není-li uvedeno jinak, uchazeči volí při přijímací zkoušce jeden z těchto jazyků: angličtina, 
francouzština, němčina, ruština, španělština,  
SERR – Společný evropský referenční rámec pro jazyky, 
obory ze studijního programu Učitelství pro střední školy (Učitelství českého jazyka a literatury pro střední 
školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy) lze 
kombinovat pouze mezi sebou; kombinace s neučitelským oborem není možná. 
 
 
ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 29 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 74 
předpokládaný počet přijímaných: 36 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 50 minut) 

1) test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů) 
2) oborový test (max. 35 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) motivace ke studiu (max. 18 bodů) 
2) prověření znalostí oboru andragogika a personální řízení na úrovni bakalářského vzdělání (max. 16 

bodů) 
3) orientace v příbuzných vědách (max. 16 bodů) 

 
Obsah oborového testu: poznatky z oboru andragogika a personální řízení a z příbuzných věd (zejména 
pedagogika, psychologie, sociologie, filozofie), všeobecný kulturně-historický přehled, vědecké a odborné 
pojmy a termíny.  
 
další požadavky ke zkoušce:  
K ústní zkoušce je požadováno odevzdání seznamu prostudované odborné literatury (včetně nejméně pěti 
cizojazyčných titulů) a návrh (projekt) diplomové práce podle vlastní volby v rozsahu maximálně tří normostran 
(téma práce, cíl práce, charakteristika řešeného problému, předpokládaný postup k dosažení cílů práce, nástin 
struktury práce, soupis zásadní výchozí odborné literatury k danému tématu). Návrh (projekt) diplomové práce 
k přijímací zkoušce není pro zadání diplomové práce závazný.  
 
další informace:  
andragogika.ff.cuni.cz (Katedra andragogiky a personálního řízení)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent jednooborového studia získá rozšiřující teoretické, odborné a metodické kompetence v oboru 
andragogika a personální řízení. Je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, orientací v širších sociálně-
politických oborových souvislostech, kompetencemi k tvorbě strategií, koncepcí a metodik, k poradenské 
činnosti a k realizaci výzkumů v oboru. Volba modulu umožňuje profilovat zaměření absolventa na aplikovanou 
psychologii či aplikovanou sociologii, individuální modifikace studijního plánu povinně volitelnými předměty 
umožňuje prohloubení či rozšíření odbornosti. Absolvent je připraven pro práci specialisty, pro vedoucí pozice i 
pro vědeckou činnost. Na základě multidisciplinární přípravy je připraven pro různorodá povolání a vybaven 
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schopnostmi vykonávat různé pracovní funkce s možnostmi uplatnění ve vzdělávacích a personálních útvarech 
organizací státní a veřejné správy, v podnikovém sektoru, v neziskovém sektoru, v organizacích sociálních 
služeb, v kulturních a zájmových organizacích, v hromadných sdělovacích prostředcích, v poradenských 
službách, v profesních sdruženích ad. 
Absolvent dvouoborového studia získá rozšiřující teoretické, odborné a metodické kompetence v oboru 
andragogika a personální řízení, znalosti a dovednosti k tvorbě strategií, koncepcí, metodik i k výzkumu. 
Individuální modifikace studijního plánu v rámci povinně volitelných předmětů umožňuje prohloubení odborné 
specializace v oblasti andragogiky, personálního řízení i vybraných aplikací sociálních věd. Absolvent je 
připraven pro práci specialisty i pro vedoucí pozice. Je připraven pro různorodá povolání a vybaven 
schopnostmi vykonávat různé pracovní funkce s možnostmi uplatnění ve vzdělávacích a personálních útvarech 
organizací státní a veřejné správy, v podnikovém sektoru, v neziskovém sektoru, v kulturních a zájmových 
organizacích, v hromadných sdělovacích prostředcích, v profesních sdruženích ad.  
 

 
ANGLICKÝ JAZYK 
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 83 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: 1. kolo zkoušky prominout nelze; 2. kolo přijímací zkoušky se promíjí uchazečům, 
kteří dosáhnou v 1. kole alespoň 40 bodů        
  
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
  
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut) 

lingvistický rozbor anglického textu (max. 50 bodů) 
2. kolo – ústní část  

1) motivace ke studiu (max. 15 bodů) 
2) odborné znalosti a jazykové dovednosti (max. 35 bodů) 

     
Obsahem prvního kola zkoušky je lingvistický rozbor anglického textu zaměřený na morfologii slovních druhů, 
syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky a obecnou znalost 
dějin anglického jazyka. Zadání testu je zčásti v českém a zčásti v anglickém jazyce. 
Ve druhém kole se vedle motivace ke studiu (hlubší zájem o anglický jazyk a lingvistiku, obecná představa o 
profesním uplatnění v návaznosti na zvolený studijní obor) testuje znalost anglického gramatického systému 
včetně jazykovědné terminologie v rozsahu odpovídajícím ukončenému bakalářskému studiu anglistických 
oborů a jazykové dovednosti (odborný jazyk psaný a mluvený). 
  
další požadavky ke zkoušce: žádné 
  
další informace:  
uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent najde široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s 
výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, soustavnou lingvisticko-filologickou průpravou (znalost anglické 
lingvistiky synchronní i diachronní a metodologie, teoretické a praktické vědomosti o angličtině jako klíčovém 
nástroji kultury anglicky mluvících zemí) a kritickým myšlením. Absolvent je zároveň vzdělán v oblasti didaktiky 
studovaného oboru tak, aby po doplnění příslušného pedagogicko-psychologického vzdělání mohl získat 
kvalifikaci k učitelství anglického jazyka na středních školách.  
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ANGLOFONNÍ LITERATURY A KULTURY  
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 29 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 49 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
  
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) zhodnocení níže uvedených písemných podkladů přijímací zkoušky (max. 50 bodů) 
2) motivace ke studiu (max. 10 bodů) 
3) odborné znalosti, používání odborné angličtiny a terminologie (max. 40 bodů) 

Zhodnocení písemných podkladů přijímací zkoušky zahrnuje: 

 prospěch v anglistických předmětech: 1–10 bodů 

 hodnocení kvality návrhu diplomové práce: 1–40 bodů 
 

Kritéria hodnocení: 

 prospěch v anglistických předmětech:  
U absolventů anglistických oborů na vysokých školách využívajících čtyřstupňový systém hodnocení se 
hodnotí průměrný prospěch v anglistických předmětech: 
1,0-1,34 10 bodů 
1,35-1,64 8 b. 
1,65-1,84 5 b. 
1,85-2,0 3 b. 
2,1 a horší 1 b. 
 
U absolventů anglistických oborů na vysokých školách využívajících jiný než čtyřstupňový systém 
hodnocení se hodnotí počet absolvovaných anglistických předmětů:  
8–10 předmětů   10 bodů 
5–7 předmětů  7 b. 
3–4 předměty  4 b. 
méně než 3 předměty  1 b. 
 
U absolventů neanglistických oborů se hodnotí počet absolvovaných humanitních předmětů; v tomto 
případě lze získat maximálně 5 bodů:  
 
8–10 předmětů   5 bodů 
5–7 předmětů  3 b. 
3–4 předměty  2 b. 
méně než 3 předměty 1 b. 
 
Pokud uchazeč výpis studijních výsledků nedodá, je hodnocen 0 body. 
 

 hodnocení kvality návrhu diplomové práce: 
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 40–31 bodů  
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 30–21 b.  
slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 20–11 b. 
naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 10–1 b.  
 
Pokud uchazeč návrh diplomové práce nedodá, je hodnocen 0 body. 
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další požadavky ke zkoušce:  
Do 31. 3. 2018 je nutné odevzdat – zaslat na adresu Ústavu anglofonních literatur a kultur (Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1) – následující písemné podklady: a) oficiální výpis 
studijních výsledků doplněný o popisy kurzů z bakalářského studia, nebo ověřenou kopii studijního indexu či 
výtisku zápočtů a známek ze studijního informačního systému; b) předběžný projekt diplomové práce v rozsahu 
900 slov (návrh musí obsahovat i bibliografii, která se do uvedeného počtu slov nezapočítává). Na později 
odevzdané podklady nebude brán zřetel. U ústní části zkoušky je nutné předložit k nahlédnutí seznam četby, 
který slouží jako podklad k vedení pohovoru. 
  
další informace:  
ualk.ff.cuni.cz/application-ma.html (Ústav anglofonních literatur a kultur)    
Případné dotazy zasílejte na AdmissionsDALC@ff.cuni.cz. 
  
volba specializace: 
Specializaci (Anglická literatura, Americká literatura a studia, Irská studia, Studia o zemích Britského 
společenství, Kritická a kulturní teorie) si student závazně vybírá na konci 1. ročníku.  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má vysoce kvalitní praktické znalosti jak běžné angličtiny, tak i odborné angličtiny v literární vědě a 
příbuzných humanitních oborech na úrovni C2 Evropského kvalifikačního rámce. Tyto poznatky dokáže spojovat 
s hlubšími vědomostmi z literární a kulturní teorie a dějin anglofonních literatur a kultur. Odborné znalosti 
zahrnují jednak důkladný přehled o hlavních anglofonních literaturách a kulturách (anglické, americké, 
australské, irské, kanadské, anglofonní karibské, novozélandské, skotské a waleské), jednak podrobné 
obeznámení s některou z těchto kultur v rámci jejího studia v jednotlivých „specializacích“ (Anglická literatura, 
Americká literatura a studia, Irská studia a Studia o zemích Britského společenství). Absolvent je rovněž 
připraven na řešení náročných obecných problémů literární a kulturní teorie (poetiky, vývoje žánrů, vztahu 
literatury k dalším uměním, zejména divadlu, a k tzv. moderním médiím – film, televize, internet; dále pak 
problematiku tradice, modernismu, multikulturalismu, hybridity, jednotlivých diaspor) a také literárních a 
kulturních dějin (periodizace, kánony, souvislosti literárních a historických diskurzů apod.) v kontextu dalších 
humanitních věd (filozofie, estetika, kulturní antropologie, ženská studia). Tyto znalosti a schopnosti umožňují 
uplatnění v široké škále profesí (překladatel, redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích a agenturách, 
diplomatických službách, nevládních organizacích aj.) a zároveň kvalifikují pro přijetí do doktorského studia 
obdobných a příbuzných oborů na domácích a zahraničních univerzitách. Po doplnění příslušného pedagogicko-
psychologického vzdělání může absolvent získat kvalifikaci k učitelství angličtiny na středních školách. 
 

 
ARABISTIKA 
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2015/2016: 9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2015/2016: 11 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
  
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 
  1) předložení seznamu prostudované literatury a pohovor nad ním (max. 10 bodů) 

2) přehled o historickém, kulturním a literárním vývoji arabského světa od předislámské doby po 
současnost (max. 30 bodů) 
3) nárys projektu diplomové práce a debata o něm (max. 20 bodů) 
4) ústní ověření znalosti moderní spisovné arabštiny na úrovni B2 SERR: uchazeč přečte a přeloží kratší 
arabský text, následně proběhne diskuse o textu v arabštině (max. 30 bodů) 

mailto:AdmissionsDALC@ff.cuni.cz
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5) ověření schopnosti práce s odborným textem ve dvou světových jazycích, z nichž jeden je angličtina, 
druhý němčina, francouzština, španělština nebo ruština (max. 10 bodů)  
 

další požadavky ke zkoušce: u ústního pohovoru uchazeč odevzdá a) seznam prostudované literatury k oboru a 
b) stručný nárys projektu diplomové práce 
  

informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi navazujícího magisterského studia arabistiky získají rozsáhlou jazykovou kompetenci v moderní 
spisovné arabštině jak v oblasti ústního, tak písemného projevu, budou schopni práce s jazykem na tlumočnické 
a překladatelské úrovni (úroveň C2 SERR), aktivně ovládnou jeden z arabských dialektů (egyptský dialekt) a 
budou disponovat odbornými znalostmi o literatuře, kultuře a dějinách arabského světa. Absolventi dále získají 
přehled o informačních zdrojích v oblasti problematiky arabského světa a také schopnost tyto zdroje 
samostatně využívat a kombinovat. Absolventi oboru nalézají uplatnění v publicistice, v různých kulturních 
institucích a orgánech státní správy, v turistickém ruchu, při komunitním tlumočení, v humanitárních 
organizacích, práci s uprchlíky, diplomacii apod. Absolvent bude rovněž připraven vyhodnocovat pro potřeby 
státní a soukromé sféry nejaktuálnější kulturní, ekonomické a politické trendy v regionu, sloužící ke stanovení 
adekvátního zacílení kulturních, společenských a obchodních aktivit těchto subjektů v rámci jednotlivých 
arabských zemí. Studium je současně zaměřeno tak, aby rozvíjelo analytické schopnosti studentů a připravilo je 
na pedagogickou nebo vědeckou dráhu s možností dalšího odborného růstu v doktorském studiu. 
 

  

ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU 

 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 20 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) rozprava o tématu bakalářské práce (v případě již obhájené práce předložit komisi); (max. 50 bodů) 
2) výhledy k tématu magisterské práce (max. 20 bodů) 
3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Stručný životopis, seznam základní literatury použité v přípravě bakalářské práce (předkládá se u přijímací 
zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a 
seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň znalosti domácí i 
zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce a rovněž odborné 
znalosti oborové na úrovni absolventa bakalářského studia. 
 
další informace:  
uprav.ff.cuni.cz (Ústav pro archeologii) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen provádět samostatně veškeré terénní práce spojené s neodkladnou záchranou 
archeologických hmotných pramenů. Účastní se jako komplexně připravený odborník na všech druzích 
archeologických prací (archeologický výkop, dokumentace, technické zpracování, analýza), přispívá ke 
zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku ve formě odborných studií, případně 
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monografií. Je schopen působit ve veřejné správě a podílet se na pracích zaměřených na evidenci a ochranu 
archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví. Je připraven k případnému pokračování 
v doktorském studiu daného oboru. 
 

 
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 12 
předpokládaný počet přijímaných: 11 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) prezentace tématu bakalářské práce (max. 30 bodů) 
2) němčina nebo latina na příkladu novověkých diplomatických písemností (včetně základní typologické 

charakteristiky dané písemnosti) (max. 30 bodů) 
3) základy pomocných věd historických, dějin správy v českých zemích a archivnictví (max. 40 bodů) 

 
Uchazeč prokáže u přijímací zkoušky znalost němčiny nebo latiny, základní znalost paleografie a orientaci 
v jednotlivých pomocných vědách historických, velmi dobrý všeobecný kulturně-historický rozhled. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
bakalářská práce nebo její teze (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace:  
kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Navazující magisterské studium archivnictví a pomocných věd historických navazující na bakalářské studium 
oboru Archivnictví a pomocné vědy historické či bakalářské obory studované v rámci programu Historické vědy 
je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci a na praktické uplatnění v archivnictví a ve 
vědecké práci v oblasti pomocných věd historických, případně historie či dalších historických oborů. Profilovými 
předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické na pozadí dějin správy a archivní teorie a praxe. 
 

 
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 
 
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 7 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) prezentace tématu bakalářské práce (max. 30 bodů) 
2) němčina na příkladu novověkých diplomatických písemností (včetně základní typologické 

charakteristiky dané písemnosti) (max. 30 bodů) 
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3) základy pomocných věd historických, dějin správy v českých zemích a archivnictví (max. 40 bodů) 
 
Uchazeč prokáže u přijímací zkoušky znalost němčiny, základní znalost paleografie a orientaci v jednotlivých 
pomocných vědách historických, velmi dobrý všeobecný kulturně-historický rozhled. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
bakalářská práce nebo její teze (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace:  
kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Magisterské studium Archivnictví a pomocné vědy historické je historicky orientovaným studiem zaměřeným na 
odbornou práci a na praktické uplatnění v archivnictví a ve vědecké práci v oblasti pomocných věd historických, 
případně historie či dalších historických oborů. Absolvent je připraven pro vědeckou práci v historických 
oborech, pro vysoce kvalifikovanou a řídící práci v archivnictví nebo ve státní správě, v knihovnách s historickými 
fondy, v památkových ústavech, ústavech AV ČR, případně na vysokých školách, kulturních odborech magistrátů 
či v dalších společensko-historicky orientovaných oblastech. 
 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 54 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia kromě oborů Český jazyk – specializační studium, Učitelství českého jazyka a literatury 
pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) český jazyk: motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury 
a přehledu odborné činnosti; diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si 
uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže) (max. 50 bodů)  

2) literatura: posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové 
literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české literatury 
(max. 50 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  

 seznam veškeré prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky a přehled dosavadní 
odborné činnosti (publikační činnost, pracovní zkušenosti v oboru apod.), včetně dvou lingvistických 
textů vybraných ze seznamu povinné literatury, 

 seznam veškeré přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné 
literatury z české a světové literatury a literární vědy. 

Seznamy literatury a přehled odborné činnosti se předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den konání 
přijímací zkoušky.  
 
seznam povinné literatury: 
BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a 
sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, s. 164–193. 
CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. Bohemica 
Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109. 
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DOLESCHAL, Ursula (2002): Aspekty ohebnosti a neohebnosti substantiv v češtině. In: A. Krausová – 
M. Slezáková – Z. Svobodová (eds.): Setkání s češtinou, Praha: Ústav pro jazyk český, s. 8–12. 
FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha: 
Academia, s.  1126–1143. 
HANSEN, Björn – NEKULA, Marek – BANÁŠOVÁ, Monika (2011): Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ 
v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Slovo a 
slovesnost, 72, s. 243–267. 
PERISSUTTI, ANNA MARIA (2008): Lokativní diateze v češtině v rámci konstrukční gramatiky. In: Vladimír 
P. Polách (ed.): Jazykové interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting edge“. Olomouc: Univerzita 
Palackého, s. 211–218. 
Texty budou uchazečům zpřístupněny. 
 
další informace:  
ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)  
uclk.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)  
         
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Český jazyk a literatura je vzdělán rovnoměrně 
v literární i jazykovědné oblasti. Je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné a literárněvědné 
problematice, a je tak připraven především pro odborné profese jako redaktor nakladatelství, kulturních rubrik 
novin či časopisů, korektor, editor, ale také pracovník v akademických ústavech. Absolvent tohoto oboru najde 
uplatnění i na pozicích, v nichž je klíčovým požadavkem výborný písemný a mluvený projev v českém jazyce a 
schopnost kultivované komunikace, tj. například na pozicích tiskových mluvčích, v tiskových odděleních a 
odděleních propagace, v reklamě a marketingu, ve veřejnoprávních médiích apod. Může se uplatnit rovněž jako 
lektor českého jazyka na bohemistických pracovištích zahraničních univerzit a jako učitel češtiny v krajanských 
komunitách v zahraničí. Absolvent se může též ucházet o doktorské studium, primárně v oborech Český jazyk, 
Česká literatura, Didaktika konkrétního jazyka a oborech blízkých. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ČESKÝ JAZYK – SPECIALIZAČNÍ STUDIUM  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 22 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia kromě oborů Český jazyk a literatura, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední 
školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy 
 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze   
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) motivace a orientace v oboru – s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a přehledu 
dosavadní odborné činnosti (max. 20 bodů) 

2) diskuse nad lingvistickým textem – diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si 
uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže) (max. 40 bodů) 

3) diskuse o vybraném jazykovém jevu nebo lingvistickém problému – vychází ze seznamu prostudované 
odborné literatury (max. 40 bodů) 
 

další požadavky ke zkoušce:  
Seznam veškeré prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky, včetně dvou lingvistických textů 
vybraných ze seznamu povinné literatury, a přehled dosavadní odborné činnosti uchazeče (pracovní zkušenosti 
v oboru, publikační činnost, spolupráce na grantových projektech, účast v odborných soutěžích apod.) se 
předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den konání přijímací zkoušky. 



9 
 

 
seznam povinné literatury: 
BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a 
sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, s. 164–193. 
CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. Bohemica 
Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109. 
DOLESCHAL, Ursula (2002): Aspekty ohebnosti a neohebnosti substantiv v češtině. In: A. Krausová – 
M. Slezáková – Z. Svobodová (eds.): Setkání s češtinou, Praha: Ústav pro jazyk český, s. 8–12. 
FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha: 
Academia, s.  1126–1143. 
HANSEN, Björn – NEKULA, Marek – BANÁŠOVÁ, Monika (2011): Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ 
v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Slovo a 
slovesnost, 72, s. 243–267. 
PERISSUTTI, ANNA MARIA (2008): Lokativní diateze v češtině v rámci konstrukční gramatiky. In: Vladimír 
P. Polách (ed.): Jazykové interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting edge“. Olomouc: Univerzita 
Palackého, s. 211–218. 
Texty budou uchazečům zpřístupněny. 
 
další informace: ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)  
         
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Český jazyk – specializační studium má prohloubené 
vzdělání v lingvistické bohemistice, v jehož rámci se specializuje na určité jazykovědné disciplíny, a jeho velkou 
konkurenční výhodou je propojení této specializace se znalostmi a dovednostmi z druhého studovaného oboru. 
Absolvent je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné problematice, a je tak připraven pro 
odborné profese – jako vědecký pracovník v akademických ústavech a na vysokoškolských pracovištích. Najde 
uplatnění rovněž na pozicích, v nichž je klíčovým požadavkem výborný písemný a mluvený projev v českém 
jazyce a schopnost kultivované komunikace, tj. například na pozicích tiskových mluvčích, v tiskových odděleních 
a odděleních propagace, v reklamě a marketingu, ve veřejnoprávních médiích apod. Může se rovněž uplatnit 
jako lektor českého jazyka na bohemistických pracovištích zahraničních univerzit a jako učitel češtiny v 
krajanských komunitách v zahraničí. Absolvent se může též ucházet o doktorské studium v oborech Český jazyk, 
Obecná lingvistika, Didaktika konkrétního jazyka a oborech blízkých.  
___________________________________________________________________________________________ 
 

ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH  

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2016/2017: 9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2016/2017: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze               

přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 

popis přijímací zkoušky:  

Předpokladem je ukončení bakalářského studia, ideálně v oboru zaměřeném lingvisticky nebo oboru 
souvisejícím s komunitou neslyšících. 

Uchazeč/ka by měl/a mít kromě dostatečných kompetencí v češtině a v českém znakovém jazyce základní 
přehled v oblasti obecné lingvistiky, lingvistiky znakových jazyků, komunikace neslyšících obecně, historie, 
kultury a vzdělávání neslyšících a chuť si tento přehled dále prohlubovat při studiu. 

Uchazeč/ka o studium by měl/a při přijímacím řízení prokázat 
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a) kompetence v českém znakovém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru 
Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, jejichž primárním jazykem je čeština/mluvený jazyk), nebo v českém 
jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, 
jejichž primárním jazykem je český znakový jazyk/znakový jazyk) (max. 30 bodů), 

b) motivaci ke studiu (zvl. orientaci v oblasti tzv. Deaf studies) (max. 30 bodů), 

c) orientaci v základní lingvistické literatuře a znalost základní lingvistické terminologie s přihlédnutím 
ke specifikům znakových jazyků (max. 40 bodů). 

další požadavky ke zkoušce:  

Uchazeči při ústní zkoušce předloží k nahlédnutí: 

a) Dvě kopie strukturovaného životopisu a přehledu svých aktivit souvisejících s oborem Čeština v 
komunikaci neslyšících. V přehledu aktivit a činností mohou být uváděny např. studentské práce, vlastní 
publikace, aktivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či diskusích apod., další 
vzdělání/vzdělávání v oboru, aktivní činnost v organizaci zabývající se oblastí kultury, sociální podpory a 
vzdělávání neslyšících nebo poskytováním tlumočnických služeb pro neslyšící, účast při organizaci akcí 
souvisejících s předmětem studia, pasivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či 
diskusích apod. 

b) Dvě kopie seznamu četby odborné české a/nebo zahraniční literatury (monografie, studie) 
věnované lingvistice znakových jazyků. Seznam musí obsahovat minimálně 10 položek. 

další informace: ujkn.ff.cuni.cz (Ústav jazyků a komunikace neslyšících)  

informace o uplatnění absolventů: 

Absolvent je vybaven lingvistickou teorií, kontrastivně reflektuje strukturu jazyků komunikace českých 
neslyšících (českého znakového jazyka a češtiny) i jejich fungování. Kompetence absolventa v českém znakovém 
jazyce a v češtině jsou na takové úrovni, že je bez problémů schopen komunikovat s rodilými mluvčími obou 
jazyků. Postojová orientace absolventa zaručuje, že je připraven – v nejobecnější rovině – akceptovat jinakost a 
respektovat odlišnost kultury, jazyka a komunikace neslyšící menšiny. 

Absolvent jednooborového i dvouoborového studia je připraven působit jako (1) odborný pracovník zaměřený 
na výzkum komunikace neslyšících a jejich jazyků (českého znakového jazyka a češtiny), (2) kontaktní pracovník 
prostředkující mezi neslyšící komunitou a většinovou slyšící společností. Absolvent jednooborového studia dále 
jako (3) lektor českého znakového jazyka v kurzech pro veřejnost, (4) tlumočník českého znakového jazyka, 
transliterátor znakované češtiny, vizualizátor mluvené češtiny; v případě absolvování příslušného studijního 
programu CŽV také jako učitel předmětů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, zejména jako (5) učitel 
předmětu Český znakový jazyk a kultura Neslyšících a (6) učitel jazykové složky předmětu Český jazyk pro žáky a 
studenty se sluchovým postižením. 

___________________________________________________________________________________________ 

 
DĚJINY A KULTURA ISLÁMSKÝCH ZEMÍ 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2016/2017: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2016/2017: 9 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
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okruhy přijímací zkoušky:  
1) předložení seznamu literatury a debata o něm (max. 10 bodů) 
2) znalosti reálií, kulturní, historické a politické problematiky islámského světa (max. 30 bodů) 
3) nárys projektu diplomové práce a debata o něm (max. 20 bodů) 
4) zkouška z jednoho jádrového jazyka (arabština, perština, turečtina): uchazeč přečte, přeloží a 

interpretuje pramenný text ve zvoleném jazyce (max. 30 bodů) 
5) ověření schopnosti práce s odborným textem ve dvou světových jazycích, z nichž jeden je angličtina, 

druhý němčina, francouzština, španělština nebo ruština (max. 10 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky) 
 
další informace:  
ubva.ff.cuni.cz (Ústav Blízkého východu a Afriky) 
     
informace o uplatnění absolventů: 

Absolventi se uplatní jako analytici a konzultanti pro oblast Blízkého východu ve firmách zahraničního 
obchodu a vztahů, v publicistické činnosti, v zahraničních službách na diplomatických pozicích, 
v bezpečnostních složkách, v práci s muslimskými uprchlíky a menšinami, v institucích Evropské unie. Vzhledem 
k multikulturnímu charakteru současné evropské společnosti s početnou muslimskou menšinou v EU i mimo EU 
a zahraničně-politické situaci roste význam absolventů takto orientovaného oboru, kteří budou hrát 
nezastupitelnou roli jako odborníci na klíčový region Blízkého východu a islámu. 
 

 
 
DĚJINY ANTICKÉ CIVILIZACE    
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) antické dějiny a reálie (max. 30 bodů) 
2) antická kultura a literatura (max. 20 bodů) 
3) motivace ke studiu (max. 10 bodů) 
4) Porozumění textu v pramenném jazyce (max. 40 bodů) 

K bodu 1): realizuje se diskusí o vybraných základních problémech a prostudované odborné literatuře. 
K bodu 2): realizuje se diskusí o přečtených originálních dílech (v překladu i v originále, dle volby uchazečovy 
k Řecku či k Římu). 
K bodu 3): posuzuje se na základě diskuse o životopisu, bakalářské práci a obou seznamech četby. 

K bodu 4): realizuje se na základě překladu kratšího originálního textu (cca 10–12 řádků, dle volby uchazeče 

řeckého či latinského), zkoušeno je porozumění obsahu a orientace v gramatické struktuře textu (se slovníkem, 

v případě zájmu je možná písemná příprava; není třeba mít vlastní slovník). 

 
další požadavky ke zkoušce:  
U přijímací zkoušky se předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího 
rozhovoru):  

 stručný strukturovaný životopis, 

 výtisk bakalářské práce nebo její teze, 

 seznam prostudované odborné literatury, 

http://ubva.ff.cuni.cz/
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 seznam přečtených děl antických řeckých a římských autorů v originále i překladu.  
 
další informace:  
urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studia je na velmi dobré úrovni vybaven odborně i jazykově k tomu, aby 
mohl přistoupit k doktorskému studiu oboru Dějiny antického starověku nabízejícího možnost volby z celé řady 
speciálních badatelských projektů. Ostatní absolventi se mohou rovnou pracovně uplatnit v oblastech, kde 
budou přímo těžit ze svých znalostí historie a kultury, nebo v působištích, která vyžadují magisterský stupeň 
vzdělání odborného nebo blíže nespecifikovaného vzdělání humanitního směru. Výhodou absolventa tohoto 
oboru je komplexnost jeho vzdělání doprovázená obecným kulturním rozhledem a schopností vnímat různé 
aspekty a souvislosti problémů. Jedná se tedy o uplatnění ve vědeckých ústavech na univerzitách i v Akademii 
věd, v muzeích, nakladatelstvích, v publicistice, v poradenské službě (i diplomatické) a v institucích 
orientovaných na evropskou spolupráci. V případě dobré jazykové vybaveností může absolvent najít doslova 
celoevropské uplatnění. 
 

 
DĚJINY UMĚNÍ 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 36 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
požadavky studia oboru:  
Požadují se znalosti v oboru dějiny umění na úrovni bakalářské státní zkoušky na Ústavu dějin umění FF UK. 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) dějiny českého výtvarného umění (max. 30 bodů) 
2) dějiny evropského výtvarného umění (max. 30 bodů) 
3) metodologie dějin umění (max. 30 bodů) 
4) představa o projektu magisterské práce (max. 10 bodů) 
 

další požadavky ke zkoušce: 
žádné 
 
další informace:  
udu.ff.cuni.cz (Ústav pro dějiny umění) 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Dějiny umění získá soustavné a hluboké znalosti dějin 
evropského a českého umění od jeho raně středověkých počátků až do současnosti a světového umění 19. a 20. 
století. Tyto znalosti jsou spojeny se znalostí historie teoretického a filozofického myšlení o umění od antických 
počátků až do současnosti, znalostí dějin a vývoje oboru dějiny umění, i poznáním historických, 
kulturněhistorických, religionistických, sociologických a dalších souvislostí předmětu v rámci 
interdisciplinárního zakotvení oboru.  
 
Absolventi navazujícího magisterského studia dějin umění nalézají uplatnění jako specialisté a samostatní 
odborní pracovníci v muzeích a galeriích, jako samostatní odborní a vedoucí pracovníci v odborných institucích 
památkové péče (Národní památkový ústav), jako odborníci v orgánech státní správy a samosprávy zabývajících 
se ochranou kulturního dědictví, i podporou a propagací soudobé tvorby až do úrovně ministerstev 
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(Ministerstvo kultury ČR) a v mezinárodních organizacích ochrany kulturního dědictví (UNESCO), jako 
samostatní projektanti průzkumu v institucích a firmách zabývajících se projekční přípravou a realizací – 
restaurování a rekonstrukce stavebních památek, či jako teoretici a specialisté v institucích, zabývajících se 
rozvojem konzervování a restaurování památek a uměleckých děl minulosti.  
___________________________________________________________________________________________ 
 
DIVADELNÍ VĚDA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 8 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) rozprava s uchazečem nad předloženým projektem studia (viz níže) (max. 30 bodů) 
2) posouzení předložených prací a rozprava nad nimi (max. 30 bodů) 
3) zkouška z teorie a dějin divadla – předpokládaná znalost v rozsahu bakalářské zkoušky z oblasti teorie 

a dějin divadla (max. 40 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  
Uchazeč předloží návrh tématu diplomové práce (v rozsahu ca. 5 000 znaků) a 1–2 písemné domácí práce (např. 
bakalářská práce, seminární práce, delší odborná studie – minimální rozsah alespoň jedné práce je 40 000 
znaků) s divadelně-vědnou tématikou, dále přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj. stručný 
životopis). 

  
Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 17. května 2018 v obálce na adresu: 
Katedra divadelní vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 (Česká republika) buď poštou (rozhoduje 
datum poštovního razítka), nebo prostřednictvím podatelny Filozofické fakulty UK. 
 
další informace:  
dv.ff.cuni.cz (Katedra divadelní vědy) 
facebook.com/divadelnivedaFFUK   
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Divadelní věda se může vzhledem k získaným znalostem a 
osvojeným schopnostem v pozici badatele, teatrologa, redaktora, publicisty či organizátora uplatnit v rozličných 
médiích, divadlech, vědeckých institucích, státní či municipální administrativě, nevládních institucích, 
občanských organizacích, nakladatelstvích, muzeích apod. 
 

 
ESTETIKA  
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 13 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
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popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) oborová erudice, přehled o vývoji a členění oboru (max. 35 bodů) 
2) rozprava týkající se užší oblasti uchazečova zájmu o obor (max. 30 bodů) 
3) rozprava nad prostudovanou literaturou (max. 35 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Seznam prostudované odborné literatury a jeden výtisk bakalářské práce (v případě, že nebyla bakalářská práce 
obhájena, přinést abstrakt práce obsahující předmět práce, cíl práce, metodologii práce a literaturu v rozsahu 
2–3 normostrany) – předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
  
další informace:  
estetika.ff.cuni.cz (Katedra estetiky)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Vzhledem k interdisciplinární povaze současné estetiky, hraničící s psychologií, sociologií, kognitivními vědami a 
kulturní antropologií je absolvent magisterského studia estetiky schopen orientace v rozsáhlé sféře kultury a 
umění a kreativního přístupu k většině kulturních fenoménů. Může tedy působit jako akademický nebo vědecký 
pracovník s možností dalšího studia v doktorském programu. Uplatnění však může nalézt také v mnoha 
humanitně zaměřených povoláních (kurátor, dramaturg, umělecký kritik, odborný redaktor či státní 
zaměstnanec) v institucích, jako jsou tištěná či internetová média, galerie, muzea, nakladatelství a vydavatelství 
odborné literatury a beletrie, odbory státních úřadů zabývající se problematikou památkové péče nebo 
ochranou kulturního dědictví vůbec, problematikou environmentálního rozhodování apod.  
 

 
 
ETNOLOGIE 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2015/2016: 18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2015/2016: 33 
předpokládaný počet přijímaných: 22 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia  
 
specializace: Sociokulturní antropologie, Evropská etnologie a folkloristika. Specializaci si uchazeč předběžně 
vybírá u ústní zkoušky, závazně ji potvrzuje u zápisu.   
 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) rozprava nad výsledky bakalářské práce (max. 40 bodů) 
2) všeobecný přehled v etnologii, sociokulturní antropologii a folkloristice (max. 30 bodů) 
3) rozprava nad zamýšleným tématem diplomové práce (max. 30 bodů) 
 

další požadavky ke zkoušce: předložení bakalářské práce nebo její podstatné části (teorie, metodologie, práce s 
primárními daty), publikované odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, případně přeložené odborné texty 
z cizího jazyka, ocenění a další doklady prokazující zájem o obor (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí) 

 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: http://etnologie.ff.cuni.cz/ (Ústav etnologie) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
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Všeobecné kompetence získané během navazujícího magisterského studia oboru etnologie, jako je schopnost 
vědecké práce, kritického myšlení a logické argumentace, či kultivovaná forma písemného projevu, předurčují 
jeho absolventy k uplatnění v široké škále možných oblastí, od sféry akademické přes kulturní a paměťové 
instituce a neziskový sektor či vzdělávací instituce až po privátní oblast. Absolventi oboru etnologie tak mohou 
jednak pokračovat ve studiu na doktorském stupni, ať již v rámci doktorského studia realizovaném Ústavem 
etnologie FF UK anebo ve kterémkoli jiném antropologicky, etnologicky, sociologicky nebo historicky 
orientovaném doktorském programu na odpovídající instituci v České republice či v zahraničí. Tato varianta 
nabízí možnost rozvinutí vlastní vědecké práce, realizaci základního výzkumu a uplatnění v akademické sféře 
(např. v oblasti univerzitní výuky). Absolventi oboru etnologie však disponují předpoklady k úspěšnému 
uplatnění také v celé řadě dalších oblastí, jako je státní správa a samospráva, sféra nevládních neziskových 
organizací, kulturní a paměťové instituce (muzea, galerie, archivy), či různé instituce vzdělávací (školy, 
knihovny). Absolventi primárně (ale nikoli výlučně) prvního modulu studia se mohou uplatnit také jako experti 
v oblasti lidských práv, multikulturalismu, migrace či etnicity (především při podpůrných a integračních 
aktivitách ve vztahu k cizincům a různým sociálně znevýhodněným nebo vyloučeným skupinám). Díky své 
znalosti interkulturní komunikace a orientaci v problematice současného globalizovaného světa týkajících se 
etnické či migrační problematiky mají předpoklady k úspěšnému uplatnění v mediální a kulturní sféře, například 
jako publicisté a překladatelé. Absolventi primárně druhého modulu studia jsou též vybaveni pro práci 
v širokém spektru odborných činností souvisejících s implementací dílčích aktivit státní Vládní koncepce 
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, popřípadě aktivit UNESCO v oblasti nemateriálního kulturního dědictví, 
především v orgánech státní správy, samosprávy a kulturních a paměťových institucí (na mezinárodní, národní, 
regionální i lokální úrovni, například v síti Regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu 
MK ČR). V tomto smyslu je Ústav etnologie jedním ze dvou domácích vědecko-pedagogických pracovišť (vedle 
Ústavu evropské etnologie FF MU) dlouhodobě a cíleně připravujících vysokoškolsky vzdělané odborníky tohoto 
zaměření pro praxi. 
 
Absolvent magisterského oboru etnologie rozumí základním principům vědeckého bádání, osvojil si ústřední 
metodologické postupy sociální antropologie, evropské etnologie a folkloristiky (resp. sociálních a humanitních 
věd obecně) a seznámil se s klíčovými teoretickými výkladovými schématy dané disciplíny. Absolvent oboru 
etnologie se dobře orientuje v problematice sociální, kulturní, náboženské či jazykové rozmanitosti lidských 
společností. Má základní přehled o konkrétních etnických, náboženských a jazykových společenstvích zejména 
v evropském kontextu a zná odpovídající společenské, kulturní a historické souvislosti. Seznámil se – teoreticky 
i prakticky – s terénním výzkumem jako základním metodologickým nástrojem oboru a je schopen jej úspěšně 
realizovat.  
Absolvent dvouoborového studia získá kompetenci v ústředních metodologických postupech sociální 
antropologie, evropské etnologie a folkloristiky a v praxi dále rozšiřuje výstupní kompetenční profil získaný 
studiem dalšího studijního oboru v kombinaci.  
 

 
 
FILMOVÁ STUDIA 
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 10 
předpokládaný počet přijímaných: 7 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
  
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) představení bakalářské práce – hodnotí se zejména schopnosti akademického psaní a metodologické a 
teoretická vybavenost (max. 30 bodů) 

2) představení projektu diplomové práce – hodnotí se promyšlenost tématu, metodologické zázemí 
studenta, schopnost formulovat problém a základní badatelskou otázku (max. 50 bodů) 
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3) pohovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury, dále rozhovor s uchazečem 
vycházející z jeho znalostí z dějin světového a českého filmu, z filmové teorie a ze všeobecných 
příbuzných humanitních a uměnovědných disciplín – hodnotí se zejména uchazečův přehled v oblasti 
filmu či vizuální kultury (max. 20 bodů) 

  
další požadavky ke zkoušce:  
Životopis, seznam přečtené odborné literatury, dále bakalářská práce nebo podrobný popis projektu bakalářské 
práce (předkládá se u přijímací zkoušky). Projekt zamýšlené diplomové práce (o délce přibližně 3–5 
normostran), který bude vypracován podle následujících pokynů: 

 Vymezení tématu: Projekt přesně vymezuje téma odpovídající rozsahu diplomové práce. Ukáže, v čem 
je téma novátorské, a naznačí, jaký přínos oboru slibuje jeho zpracování.  

 Shrnutí dosavadního stavu bádání v dané oblasti: Projekt shrne dosavadní poznatky v dané oblasti, 
zhodnotí badatelské zpracování tématu a naznačí, jak na ně zamýšlená práce naváže, popř. se vůči nim 
vymezí.   

 Materiál a metodologie: Projekt přesně stanoví, jaký výzkumný materiál práce vyžaduje a jak bude 
postupovat při jeho zpracování. Stručně představí zamýšlenou metodologii, konceptuální rámec a 
předpokládanou strukturaci výzkumu.   

 Literatura: Projekt obsahuje předběžný seznam literatury ke zpracovávanému tématu (primární, 
sekundární, metodologické) ve formě, která odpovídá jednotné citační normě.  

  
Projekt je třeba doručit do 10 dnů před přijímací zkouškou na adresu: Katedra filmových studií, FF UK v Praze, 
nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 buď poštou (rozhoduje datum poštovního razítka), nebo prostřednictvím 
podatelny Filozofické fakulty UK a zároveň v elektronické podobě na adresu: katerinasvatonova@gmail.com.  
  
další informace:  
film.ff.cuni.cz (Katedra filmových studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven zevrubnými vědomostmi o dějinách kinematografie v kulturněhistorických kontextech i 
ucelenými vědomostmi o teorii filmu a nových médií. Má průpravu filmového kritika, dobře se uplatní jako 
redaktor oborových, kulturních i vědeckých periodik nebo v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších 
médiích nebo jako redaktor odborné literatury. Je kvalifikován k organizátorské, dramaturgické, lektorské apod. 
práci ve štábech filmových festivalů a přehlídek, případně i ve štábech filmové produkce. Stejně tak je 
kompetentní k práci v různých oborových i dalších kulturních institucích (filmové a televizní archivy, muzea, 
galerie, kina, apod.). Je připraven pro další doktorské studium. 
 

 
 
 
FILOZOFIE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 31 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze   
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) dějiny filozofie (max. 50 bodů) 
Uchazeč obdrží otázku spadající do jednoho z tematických okruhů (1–9). Uchazeč se pokusí o rozvinutí 
daného tématu na základě konfrontace filozofických stanovisek dvou autorů z uvedeného seznamu 
(autory vybírá zkušební komise).  
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1. Jsoucno a bytí: Platón, Aristotelés, Scotus, Tomáš Akvinský, Descartes, Hegel  
2. Poznání a věda: Platón, Aristotelés, Descartes, Hume, Kant  
3. Řeč, pojem, myšlení: Aristotelés, Tomáš Akvinský, Occam, Locke, Kant  
4. Duše, mysl, vědomí: Platón, Aristotelés, Descartes, Locke, Leibniz, Kant, Hegel  
5. Čas, prostor, svět: Platón, Aristotelés, stoa, Augustin, Tomáš Akvinský, Descartes, Leibniz, Kant 
6. Dobro, jednání, vůle: Platón, Aristotelés, stoa, Augustin, Kant, Hume, Nietzsche  
7. Společnost, stát, právo: Platón, Aristotelés, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx  
8. Bůh a náboženství: Platón, Aristotelés, Tomáš Akvinský, Scotus, Descartes, Hume, Kant,  
  Nietzsche  
9. Dějiny a dějinnost: Augustin, Hegel, Marx, Nietzsche  
 
2) otázka ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 50 bodů): 
  Uchazeč obdrží otázku vycházející z předloženého seznamu prostudované primární   
  filozofické literatury. 
 

další požadavky ke zkoušce:  
Každý uchazeč doručí do 18. 5. 2018 na sekretariát Ústavu filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta UK, nám. 
J. Palacha 2, Praha 1: 

 výtisk bakalářské práce, případně (pokud bakalářská práce není ještě dokončena) jiné významnější 
práce vypracované během bakalářského studia; 

 seznam prostudované primární odborné literatury. 
 
další informace: ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky) 

      
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá ucelené a detailní vzdělání v oblasti evropské filozofické tradice, počínaje jejím vznikem a 
formováním v antickém Řecku a konče pluralitou současných přístupů a metod kritického myšlení. Je schopen 
porozumět nejen konkrétním historickým myšlenkovým proudům, ale také klíčovým nadčasovým otázkám, 
které leží mimo zorné pole experimentálních a sociálních věd. Závažná témata dnešní doby je schopen 
reflektovat a interpretovat v kontextu dějin i z hlediska aktuálního myšlení. Na základě svého vzdělání by měl 
být s to formulovat původní a přínosná stanoviska k filozofickým, kulturním, etickým i politickým problémům 
otevřené společnosti a umět je v rozhovoru s druhými kriticky promýšlet. Má tedy ucelený přehled o dějinách 
evropského, resp. euro-amerického myšlení. Rovněž se naučí kvalifikovaně třídit a zpracovávat informace a 
přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu; díky tomu pak lépe obstojí v řadě 
oborů. Může se uplatnit jako vědecký pracovník v oblasti společenských věd, jako kritik, komentátor, redaktor a 
po doplnění pedagogické průpravy též jako středoškolský učitel. Rovněž se může uplatnit v diplomacii, v 
žurnalistice, či v mezinárodních organizacích. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
FONETIKA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské  
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 10 
předpokládaný počet přijímaných: 8 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia oboru:   
Studium oboru fonetika vyžaduje dobrý zrak a sluch potřebný pro audiovizuální analýzy řečového signálu. 
Student se rovněž musí orientovat v anglicky psaném odborném textu. Předpokládají se lingvistické dovednosti 
(určování lingvistických kategorií, chápání struktury jazyka apod.). 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
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ústní zkouška 
1) akustický popis řeči (max. 22 bodů) 
2) artikulační popis souvislé řeči (max. 22 bodů) 
3) percepční zákonitosti řečové komunikace (max. 22 bodů) 
4) fonologické popisy zvukové stránky jazyka (max. 22 bodů) 
5) kultura vlastního mluveného projevu (max. 12 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam přečtené relevantní literatury a životopis (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace:  
fonetika.ff.cuni.cz (Fonetický ústav) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá teoretické znalosti a konkrétní dovednosti z disciplín potřebných pro výzkum i praxi v oblastech 
zaměřených na řečovou komunikaci. Vyzná se v problematice fonologického i akustického popisu zvukové 
stavby jazyků. V závislosti na vlastní volbě povinně volitelných předmětů se absolvent orientuje v problematice 
psychofonetických a sociofonetických aspektů řečové komunikace, v oblasti přirozené mluvní komunikace a její 
kultury a ovládá základy zpracování zvuku řeči pro řečové technologie. Uplatní se v základním i aplikovaném 
výzkumu řečové komunikace se zaměřením lingvistickým, psychologickým, sociologickým nebo se zaměřením 
na vývoj řečových technologií, v řečovém poradenství (divadla, média, veřejná sféra) nebo ve forenzní praxi. 
 

 
FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 12 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 20  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) praktická znalost francouzského jazyka (max. 40 bodů) 
2) lingvistika francouzštiny v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru francouzská filologie (max. 30 

bodů) 
3) dějiny francouzsky psaných literatur v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru francouzská filologie 

(max. 30 bodů) 
Požaduje se znalost francouzského jazyka, francouzské lingvistiky a francouzské literatury na úrovni bakalářské 
zkoušky. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
Jako podklad k přijímací zkoušce se komisi předkládá k nahlédnutí:  

 výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,  

 seznam četby nejméně 50 děl francouzsky psaných literatur a seznam prostudovaných prací k těmto 
literaturám a k teorii francouzského jazyka,  

 odborný životopis,  

 výpis absolvovaných předmětů předchozího/stávajícího studia. 
 
další informace: urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
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Absolvent má výtečnou znalost běžné francouzštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné francouzštiny 
humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk, literární teorie a 
literárních a kulturních dějin Francie i vhled do literatur dalších frankofonních zemí a do evropských kulturních 
souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako 
překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní 
správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích. 
 

 
 
HISPANISTIKA    
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 24 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) praktická znalost španělského jazyka (max. 20 bodů) 
2) lingvistika španělštiny v rozsahu státních bakalářských zkoušek oboru hispanistika (max. 40 bodů) 
3) dějiny španělsky psaných literatur v rozsahu státních bakalářských zkoušek oboru hispanistika (max. 40 

bodů) 
Požaduje se znalost španělského jazyka, lingvistiky španělštiny, španělské a hispanoamerické literatury na 
úrovni bakalářské zkoušky (viz http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/pozadavky-k-bzk/). 
 
další požadavky ke zkoušce:  
U přijímací zkoušky se odevzdává: 

 seznam četby nejméně padesáti děl španělsky psaných literatur, 

 odborný životopis. 
 
U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: 

 výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části. 
 
 

další informace:  
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má dokonalou znalost běžné španělštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné španělštiny humanitních 
oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na španělský jazyk, literární teorie, literárních a 
kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky i vhled do evropských a amerických kulturních souvislostí. Má 
předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako učitel, 
překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní 
správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře, cestovním ruchu či v humanitárních organizacích. O 
konkrétních možnostech uplatnění si uchazeč může udělat představu na základě medailonků našich absolventů, 
které jsou zveřejněny na webu ÚRS (http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/uchazec/uchazec-o-
nmgr-studium-hispanistika/medailonky-absolventu-aneb-jake-moznosti-mam-po-dokonceni-studia/). 
 
 

 
 

http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/uchazec/uchazec-o-nmgr-studium-hispanistika/medailonky-absolventu-aneb-jake-moznosti-mam-po-dokonceni-studia/
http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/uchazec/uchazec-o-nmgr-studium-hispanistika/medailonky-absolventu-aneb-jake-moznosti-mam-po-dokonceni-studia/
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HISTORIE – ČESKÉ DĚJINY V EVROPSKÉM KONTEXTU  

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 30 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 48 
předpokládaný počet přijímaných: 50  
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia s výjimkou oborů Historie – hospodářské a sociální dějiny a Historie – 
obecné dějiny 
specializace: Starší dějiny, Moderní a soudobé dějiny (specializaci si uchazeč předběžně volí u přijímací zkoušky) 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze   
 

požadavky studia oboru: studium je náročné na zrak  

přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 

popis přijímací zkoušky:   

ústní zkouška  
1) české dějiny v evropském kontextu (max. 40 bodů)  
2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce) (max. 40 bodů)  
3) všeobecný kulturně-politický přehled a zájem o obor (max. 20 bodů) 
 

další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované odborné literatury, případně seminární, ročníkové, 

bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládají se u ústní části přijímací 

zkoušky pouze k nahlédnutí)  

další informace: ucd.ff.cuni.cz (Ústav českých dějin)  

informace o uplatnění absolventů: Absolvent bude připraven uplatnit se jako odborný vědecký pracovník v 

daném oboru, tzn. samostatně řešit odborné, respektive vědecké úkoly, nebo jako autor popularizovat vědecké 

poznatky v různých médiích (knižní trh, tisk, televize, rozhlas, film, internet apod.). Studium historie poskytuje 

předpoklady pro uplatnění ve vědeckých, kulturních, informačních, vzdělavatelských, politických, státních 

(především diplomatických) institucích, sdělovacích prostředcích a manažerských funkcích. 

 

 
HISTORIE – HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 29 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia s výjimkou oborů Historie – české dějiny v evropském kontextu a Historie – 
obecné dějiny 
specializace: hospodářské dějiny, sociální dějiny (specializaci si uchazeč předběžně volí u ústní zkoušky, závazně 
ji stvrzuje při zápisu) 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
požadavky studia oboru: studium je náročné na zrak 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
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popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) dosavadní badatelské zkušenosti a výsledky, zájem o obor (max. 40 bodů) 
2) hospodářské dějiny (max. 30 bodů) 
3) sociální dějiny (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury, případně seminární, ročníkové, bakalářské 
práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky) 
 
další informace:  
uhsd.ff.cuni.cz (Ústav hospodářských a sociálních dějin) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi mají možnost buď pokračovat v doktorském studiu (moderních hospodářských a sociálních dějin 
nebo příbuzných oborů), anebo se uplatnit ve státní správě, institucích společenskovědního a humanitního 
zaměření v republikovém i zahraničním měřítku. 
 

 
 
HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 46 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 72 
předpokládaný počet přijímaných: 45 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia s výjimkou oborů Historie – hospodářské a sociální dějiny a Historie – české 
dějiny v evropském kontextu 
 
Specializace: Civilizace a kultura středověké Evropy; Dějiny novověku se zaměřením na dějiny mezinárodních 
vztahů; Ibero-amerikanistika – dějiny Latinské Ameriky; Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny Evropy; 
Obecné a komparativní dějiny (uchazeč si specializaci předběžně volí nejpozději u přijímací zkoušky)  
 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
požadavky studia oboru:  
Studium oboru historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika 
evropských jazycích. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)  
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) obecné dějiny (evropské i světové) (max. 40 bodů)      
2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce) (max. 40 bodů)    
3) všeobecný kulturně-politický přehled (max. 20 bodů)  
 

další požadavky ke zkoušce:  
Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární, ročníkové a bakalářské 
práce a ocenění prokazující zájem o obor. Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné 
literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Případné seminární, ročníkové a 
bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového 
hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a 
neodevzdávají se. 
 
další informace:  
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usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin)     
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získal komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji především 
evropské a americké společnosti, prohloubené o studium v jednom z nabízených modulů (dějiny středověku, 
novověku, nejnovější doby, obecné a komparativní dějiny a dějiny Latinské Ameriky). Je vybaven potřebnými 
faktografickými a metodologickými znalostmi (včetně elektronického získávání informací) k tomu, aby mohl 
samostatně a na základě relevantních argumentů interpretovat historické dění a samostatně řešit vědecké 
problémy. 
 

 
HUDEBNÍ VĚDA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 9 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut) 

1) hudební analýza skladby 18.–19. století (max. 25 bodů) 
2) vědomostní test zaměřený na metodologické základy oboru (max. 25 bodů) 

2. kolo – ústní část  
1) rozprava nad dokončenou (případně rozpracovanou) bakalářskou prací (max. 25 bodů) 
2) vědomostní otázka z dějin evropské a české hudby od středověku do současnosti (max. 25 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
bakalářská práce se odevzdává u písemné části zkoušky a je uchazeči navrácena po ukončení ústní části 
 
další informace:  
musicology.ff.cuni.cz (Ústav hudební vědy) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvování oboru poskytuje dosti široké možnosti uplatnění v odborné praxi, k níž patří mj. práce v hudebních 
muzeích a knihovnách, nebo práce hudebně organizátorská, dramaturgická, redakční a publicistická. K 
institucím, v nichž mohou absolventi a absolventky tohoto studia uplatnit získané vzdělání, patří například 
Národní muzeum – České muzeum hudby a jeho jednotlivá oddělení, Národní knihovna v Praze a její hudební 
oddělení, Městská knihovna v Praze a její někdejší hudební oddělení (neboli Knihovna Bedřicha Smetany), 
hudební archivy a knihovny institucí, jako jsou Česká filharmonie, Národní divadlo nebo Pražská konzervatoř, 
Český rozhlas (hudební vysílání) či jiné rozhlasové, případně televizní stanice, redakce hudebních a kulturních 
časopisů (viz výše), privátní firmy (viz výše), koncertní jednatelství a agentury atp. Vybraní absolventi a 
absolventky se mohou ucházet o uplatnění v oblasti základního hudebně vědného výzkumu, tzn. o možnost 
odborného, vědeckého a vědecko-pedagogického působení na pracovištích Akademie věd ČR nebo příslušných 
vysokých škol a fakult. Absolventi navazujícího magisterského studia mají možnost získat pedagogickou 
kvalifikaci učitelství pro střední školy (gymnázia, konzervatoře, odborné školy s výukou dějin a teorie hudby). 
 

 
IBEROAMERIKANISTIKA – DĚJINY LATINSKÉ AMERIKY   
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské  
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 18 
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předpokládaný počet přijímaných: 15  
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze   

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)  

popis přijímací zkoušky:   
ústní zkouška  
1) historie (max. 40 bodů)  
2) kultura (max. 30 bodů)  
3) geografie (max. 30 bodů)  

Nezbytným předpokladem úspěšného studia je alespoň pasivní znalost španělského jazyka (nezkouší se během 
přijímací zkoušky; během studia nabídka intenzivního kurzu).   

další požadavky ke zkoušce: žádné  

další informace: sias.ff.cuni.cz (Středisko ibero-amerických studií FF UK)  

informace o uplatnění absolventů:  

Ve všech oblastech kontaktu s hispánským světem v kulturní, politické i ekonomické oblasti, Ministerstvo 
zahraničních věcí a diplomatické úřady zemí latinskoamerického světa v ČR, turistický průmysl, české i 
zahraniční podniky zaměřené na hispánský a lusobrazilský svět.  

 

 
INDOLOGIE 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 10 
předpokládaný počet přijímaných: 8 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
specializace: tamilština 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
Ústní část  

1) debata nad tématem bakalářské práce (max. 30 bodů) 

2) znalost studovaného jazyka (max. 40 bodů) 

3) motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  
žádné 
 
další informace:  
ujca.ff.cuni.cz (Ústav jižní a centrální Asie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má ucelené indologické vzdělání s aktivní i pasivní znalostí indického jazyka své specializace. Je 
vzdělán v oblasti literatury, dějin, kultury a náboženství Indie a je schopen těchto znalostí využívat v práci 
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překladatelské, diplomatické, badatelské a všeobecně kulturní. Absolvent má dobrý základ pro doktorské 
studium. Mimo akademickou sféru může působit v oblasti státní správy, v kulturních institucích, médiích nebo v 
obchodní praxi. Je schopen poskytovat poradenské služby subjektům, které s jihoasijskými partnery navazují 
obchodní či kulturní styky, a podílet se na jejich projektech v oblasti jižní Asie. 
 

 
INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ   
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 24 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 31 
předpokládaný počet přijímaných: 36 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem 
specializace: informační, knihovnická, knihovědná (specializaci si uchazeč předběžně volí u přijímací zkoušky, 
závazně při zápisu do studia) 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu (viz motivační dopis a strukturovaný životopis) (max. 40 bodů) 
2) základní znalosti oboru (max. 30 bodů) 
3) prostudovaná oborová literatura (viz seznam literatury) (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a motivační dopis (pouze 
k nahlédnutí). Motivace ke studiu a základní znalosti oboru budou hodnoceny na základě rozhovoru 
s uchazečem. Dále uchazeč odevzdá seznam prostudované odborné oborové literatury v tištěné formě k 
posouzení. 
 
další informace:  
uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je připraven k výkonu povolání informačního specialisty nebo knihovníka pracujícího na středním a 
vyšším článku řízení informačních pracovišť a knihoven. Absolvent je vzdělán v oblasti nejvyspělejších metod a 
technologií práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování kvalifikovaných informačních služeb ve 
vědě, technice, místní správě, školství, kultuře i komerční sféře. Studijní obor se otevírá ve specializaci 
informační, knihovnické a knihovědné. 
 

 
INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ  
 
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 13 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 31 
předpokládaný počet přijímaných: 23 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem 
specializace: knihovnická 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu (viz motivační dopis a strukturovaný životopis) (max. 40 bodů) 
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2) základní znalosti oboru (max. 30 bodů) 
3) prostudovaná oborová literatura (viz seznam literatury) (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a motivační dopis (pouze 
k nahlédnutí). Motivace ke studiu a základní znalosti oboru budou hodnoceny na základě rozhovoru 
s uchazečem. Dále uchazeč odevzdá seznam prostudované odborné oborové literatury v tištěné formě k 
posouzení. 
 
další informace:  
uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je připraven k výkonu povolání informačního specialisty nebo knihovníka pracujícího na středním a 
vyšším článku řízení informačních pracovišť a knihoven. Absolvent je vzdělán v oblasti nejvyspělejších metod a 
technologií práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování kvalifikovaných informačních služeb ve 
vědě, technice, místní správě, školství, kultuře i komerční sféře. Studijní obor se otevírá ve specializaci 
knihovnické. 
 

 
ITALIANISTIKA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 12 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) italská literatura – znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru 
italianistika (max. 35 bodů) 

2) teoretická znalost italského jazyka – fonologie, morfologie a syntax současné italštiny v rozsahu 
požadavků k bakalářské zkoušce na oboru (max. 35 bodů) 

3) praktická znalost italského jazyka – rozhovor na obecné téma z italských dějin, italského umění či 
italských reálií (max. 30 bodů)   
 

Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské zkoušky; 
předpokládá se rovněž rámcový přehled o italské historii a italských kulturních dějinách. 

 
další požadavky ke zkoušce:  
U přijímací zkoušky se odevzdává:  

 seznam četby obsahující 50 děl italské beletrie (alespoň 20 děl přečtených v originále). 
 
U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: 

 výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části, 

 výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či diplom získaný v předchozím studiu, 

 strukturovaný odborný životopis. 
 
další informace:  
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
   

http://uisk.ff.cuni.cz/
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informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má výbornou znalost běžné italštiny (úroveň C2) a odborné italštiny humanitních oborů, ucelené 
znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Itálie 
i vhled do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. 
Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, 
diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních 
organizacích. 
 

 
JAPONSKÁ STUDIA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 21 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 180 minut) 

1) esej v japonštině na zvolené téma (výběr ze 4–5 možností) (max. 50 bodů) 
2. kolo – ústní část 

1) diskuse nad podaným studijním projektem v českém jazyce (max. 50 bodů) 
Projekt zamýšleného studia má podobu krátkého eseje v českém jazyce v rozsahu 1 normostrany a 
doprovází jej seznam relevantní literatury. Studijní projekt se předkládá na sekretariátě Ústavu Dálného 
východu FF UK nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky, a to buď fyzicky, nebo elektronicky 
na e-mailovou adresu sekretářky ústavu: Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz. 

 
další požadavky ke zkoušce:  
žádné 
 
další informace: udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent oboru je připraven: 

1) jazykově pro práci: překladatelů jak literárních, tak i vysoce odborných teoretických textů; tlumočníka 
pro jednání na nejvyšší úrovni v oblasti diplomacie, zahraničních vztahů, kulturní výměny, ekonomické 
spolupráce, zahraničního obchodu, cestovního ruchu, hromadných sdělovacích prostředků a podobně; 
odborníka pro výuku budoucích učitelů japonského jazyka; 

2) odborně pro interdisciplinární a komparativní studium v hlavních disciplínách, které obor nabízí a 
které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, myšlení a 
dalších stránek života moderní japonské společnosti; další akademickou dráhu v rámci doktorského 
studia jak na univerzitách (tuzemských či zahraničních), tak i ve výzkumných ústavech; pedagogické 
působení, zejména v oblasti odborné přípravy učitelů japonského jazyka (po doplnění nezbytné 
pedagogicko-psychologické přípravy); působení ve sféře jazykových služeb, diplomacie, kulturní 
výměny, zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce, cestovního ruchu, masmédií a dalších 
oblastech praktického života. 
 

 

 
JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA   
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
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počet přihlášených v minulém akademickém roce: 17 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia  
specializace: albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština – vždy buď s lingvistickým, 
nebo s literárně-historickovědným zaměřením (modul studia)  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška  

1) obecná jazykověda a prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka (albánština, 
bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština) nejméně na stupni B2 (podle SERR pro 
jazyky) (max. 34 bodů)  

2) dějiny a současná společensko-politická situace jihovýchodní Evropy (max. 33 bodů) 
3) literární a kulturní vývoj jihovýchodní Evropy (zaměření na jednotlivou literaturu specializace) (max. 33 

bodů)  
 

Od uchazečů se v příjímacím řízení očekává prokázání základního přehledu a orientace v uvedených oblastech. 
Zkouška se opírá o předložený seznam přečtené literatury. Seznam doporučené literatury je k dispozici na 
webových stránkách katedry. 
Volbu specializace (profilový jazyk) uchazeč předběžně uvádí v přihlášce ke studiu, závazně ji stvrzuje při zápisu.  
Ze zvoleného profilového jazyka uchazeč skládá přijímací zkoušku. 

 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam četby – odevzdává se u přijímací zkoušky 

materiály prokazující dosavadní zájem o obor (písemné, seminární a závěrečné práce, publikované články aj.) – 
předkládají se u přijímací zkoušky zkušební komisi k nahlédnutí 

 
další informace:  
http://kjbs.ff.cuni.cz/cs (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií) – sekce Uchazeč 

         
Informace o uplatnění absolventů 
Absolventi oboru ovládají jazyk zvolený ve specializaci (albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, 
slovinština, srbština) na stupni C2 podle SERR a disponují pokročilými komplexními znalostmi historie, 
politických reálií, literatury a kultury regionu jihovýchodní Evropy. Po odborné stránce jsou tak připraveni pro 
práci v multijazykovém prostředí příslušného regionu a v odpovídajících strukturách EU s orientací na areál 
jihovýchodní Evropy, jsou schopni monitorovat a interpretovat vývoj dění v regionu, vytvářet analytické 
materiály pro využití v oblasti státních služeb a pro potřeby soukromé sféry. Adekvátně jsou připraveni na 
požadavky vyplývající z bezprostřední komunikační praxe, připraveni k odbornému zpracování informací 
vztahujících se bezprostředně ke studovanému areálu pro potřeby dalšího profesního využití v rozdílných 
oblastech pracovního uplatnění (vědecká činnost, práce v řídicích orgánech státní správy apod.). 
Konkrétně se mohou: 
- uplatnit na Ministerstvu zahraničí (velvyslanectví, pražská centrála, Česká kulturní centra), Ministerstvu vnitra 
(azylová problematika, imigrace, uprchlíci), Ministerstvu obrany (zahraniční mise) či Ministerstvu kultury; 
- působit na jazykových školách, v knihovnách, muzeích, galeriích; 
- věnovat se překladatelství (krásná i odborná literatura), tlumočnictví, soudnímu tlumočnictví; 
- poskytovat turistické služby a poradenství (včetně incomingové turistiky), průvodcovství; 
- působit v novinách a televizi či na internetovém zpravodajství; 
- jako specialista na oblast Balkánu se uplatnit v soukromých i státních firmách (Czech Trade, Czech Invest, ČEZ 
aj.) nebo v neziskových organizacích, nadacích či v charitativních organizacích (Člověk v tísni, Adra). 
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Absolventi navazujícího magisterského stupně mají také veškeré nezbytný odborné předpoklady pro případné 
pokračování v navazujícím postgraduálním studiu se zaměřením na vybrané problémy z oblasti filologie, 
historie, politologie, kulturologie či mezinárodních vztahů. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
KLASICKÁ ARCHEOLOGIE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 9 
předpokládaný počet přijímaných: 12 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) rozprava o tématu bakalářské práce a výhledy k tématu magisterské práce (max. 40 bodů) 
2) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře z egejské a řecké archeologie (max. 30 bodů) 
3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře z etruské a římské archeologie (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam základní literatury použité při přípravě bakalářské práce (předkládá se k nahlédnutí u přijímací 
zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a 
seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň znalosti domácí i 
zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce a rovněž odborné 
znalosti oborové na úrovni absolventa bakalářského studia. 
 
další informace: ukar.ff.cuni.cz/uchazec (Ústav pro klasickou archeologii) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent magisterského studia oboru klasická archeologie navazující na bakalářské studium je připraven k 
působení v České republice i v zahraničí jako archeolog v expedicích a na archeologických výzkumech, dále jako 
pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických památkových pracovišť záchranného výzkumu a 
ochrany archeologických památek, jako odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří, jako redaktor 
specializovaný na rozšiřování poznatků v daném oboru. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
KOMPARATISTIKA   
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 29 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze   
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut) 

1) naratologická interpretace (max. 30 bodů) 
2) komparativní interpretace básnického textu (max. 20 bodů) 
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2. kolo – ústní část  
1) literární dějiny vybraných oblastí či kultur (max. 15 bodů) 
2) metodologicko-teoretická vybavenost (max. 15 bodů) 
3) projekt diplomové práce (max. 20 bodů) 
 

Obsah a hodnocení zkoušky: 
1. kolo – písemná část  

1) naratologická interpretace: komparativní analýza několika textových úryvků z oblasti vyprávění 
a/nebo esejistiky a/nebo teorie 
2) komparativní interpretace básnického textu: rozbor několika básnických textů z hlediska srovnání 
jejich poetiky a tematiky 

2. kolo – ústní část  
1) literární dějiny vybraných oblastí či kultur: schopnost prokázat přehlednou znalost literárních dějin 
určité geografické či jazykové oblasti nebo období či žánru; zkouší se na základě seznamu četby 
beletrie předloženého ke zkoušce uchazečem 
2) metodologicko-teoretická vybavenost: zkouší se na základě seznamu četby odborné literatury 
předloženého ke zkoušce uchazečem, zkoumá se obeznámenost se základními pojmy a koncepty 
oboru a schopnost jejich produktivního užívání 
3) projekt diplomové práce: pohovor nad předloženou synopsí diplomové práce z hlediska její 
realizovatelnosti a produktivnosti 
 

další požadavky ke zkoušce:  
- seznam četby beletristické i odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací 

zkoušky), 
- jednostránková synopse zamýšlené diplomové práce (vymezení tématu, metodologie, hlavní 

hypotetické teze; odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky). 
 
další informace: cl.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)  
         
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je po metodologické a znalostní stránce vybaven pro následné doktorské studium v rámci 
komparatistiky či v rámci jednotlivých oborů národních literatur, estetiky, dějin umění, kulturologie či dalších 
uměnovědných disciplín. Obor poskytuje rozšiřující komponent znalosti světové literatury, dějin umění, 
kulturních dějin a podobně koncipovaných předmětů na středních školách, který doplňuje vzdělání získané 
na některém z oborů učitelství pro střední školy. Poskytuje obecné vzdělání pro práci v médiích a kulturní sféře 
(kritik, recenzent, překladatel, nakladatelský redaktor, lektor, dramaturg, programový poradce a podobně). 
___________________________________________________________________________________________ 
 

KOREANISTIKA  

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 4 
předpokládaný počet přijímaných: 8 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze   
 

požadavky studia oboru: 

Absolvované bakalářské studium filologicky zaměřeného oboru koreanistika. V případě absolventů jiných oborů 
je nutné prokázat adekvátní znalost korejského jazyka, literatury, dějin a kultury v rozsahu bakalářského studia 
koreanistiky (znalost jazyka je třeba doložit úspěšně složenou zkouškou TOPIK, úroveň 4 a vyšší).  
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přijímací zkouška: jednokolová, ústní 

popis přijímací zkoušky: 
1) souvislá prezentace tématu ze zájmové oblasti uchazeče v korejském jazyce (max. 30 bodů) 
2) diskuse nad předloženým rámcovým plánem studijního projektu (max. 40 bodů) 
3) oborová zkouška dle plánovaného zaměření studenta v magisterském studiu (max. 30 bodů) 

  
další požadavky ke zkoušce: 
U zkoušky uchazeč předkládá vypracovaný rámcový plán projektu, kterému by se chtěl věnovat v rámci 
navazujícího magisterského studia, včetně základního seznamu související odborné literatury, a prezentuje 
téma ze zájmové oblasti v korejském jazyce. 
 
další informace: udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu)  
 
informace o uplatnění absolventů: 
Koreanistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem, v jehož rámci je kladen důraz na teoretické i praktické 
studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů 
navazujícího magisterského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané korejštiny na pokročilé úrovni, 
včetně základů tlumočnických a překladatelských technik, kritická práce s psanými zdroji, zevrubný kulturně-
historický přehled a odborné znalosti z oblasti užší specializace absolventa. Kromě práce v akademické a 
vzdělávací oblasti, mohou absolventi nalézt uplatnění také v oblasti kultury, diplomacie, sdělovacích 
prostředků, překladatelství a tlumočnictví, v domácích i zahraničních firmách, v cestovním ruchu apod. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
LATINSKÁ MEDIEVISTIKA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3 
předpokládaný počet přijímaných: 9 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 
 

1) překlad středně obtížného středolatinského textu (resp. textů) do češtiny – s pomocí slovníku (není 
nutno mít vlastní); v případě zájmu je možná písemná příprava (max. 40 bodů) 

2) znalosti z dějin středověku, dějin latinské středověké literatury a celkový přehled o kultuře středověku 
(náboženství, filozofie, umění) (max. 30 bodů) 

3) porozumění středně obtížnému odbornému textu ve zvoleném moderním cizím jazyce (angličtina, 
němčina, francouzština, italština) – s pomocí slovníku (není nutno mít vlastní); v případě zájmu je 
možná písemná příprava (max. 10 bodů) 

4) přehled o oboru a zájem o něj demonstrované seznamem přečtené primární a sekundární literatury, 
bakalářskou prací, životopisem a následným pohovorem o předložených materiálech (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Při přijímací zkoušce se komisi odevzdávají (a zohledňují se při posuzování zájmu o obor):  

 seznam přečtené primární a sekundární literatury, 

 výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze, 

 stručný strukturovaný životopis. 
 
další informace:  
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urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent dosáhne vysoké úrovně jazykové kompetence a získá podrobné znalosti středověké latinské psané 
kultury v jejích jednotlivých obdobích, oblastech (v českých zemích i v Evropě) a žánrech. Vyzná se ve 
středověké historii, náboženství a kultuře obecně. Je náležitě teoreticky a metodologicky vybaven a je si vědom 
současných vědeckých úkolů a problémů oboru. Je schopen interpretovat primární i sekundární literární i 
neliterární texty včetně překladů a komentářů. Díky svým kompetencím v pomocných vědách historických 
dokáže samostatně pracovat nejen s vydanými texty, ale také s rukopisy, editovat a překládat středolatinské 
texty. Může se dále věnovat výzkumu nebo nalézt uplatnění v knihovnách, muzeích a jiných kulturních 
institucích.  
 

 
LATINSKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 9 
předpokládaný počet přijímaných: 13 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia  
specializace: Latinský jazyk; Římská literatura; Novolatinská studia 
Specializaci si uchazeč předběžně volí u ústní zkoušky, závazně ji stvrzuje při zápisu. 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut) 

1) překlad souvislého textu z latiny do češtiny (s vlastním slovníkem) (max. 25 bodů)  
2) překlad vět z češtiny do latiny (bez slovníku) (max. 25 bodů)  

Písemný test je totožný s testem pro obor Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy.  
 
2. kolo – ústní část  

1) motivace ke studiu oboru (max. 16 bodů)  
2) dějiny římské (resp. antické) literatury a diskuse o přečtených dílech (v překladu i v originále) (max. 17 

bodů) 
3) dějiny antického Říma (resp. antického starověku) a diskuse o základních dílech římské antické 

historiografie a o prostudované odborné literatuře (max. 17 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  
Při přijímací zkoušce se předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího 
rozhovoru):  

 stručný strukturovaný životopis, 

 bakalářská práce nebo její teze, 

 seznam přečtených latinských děl (v překladu i originále), 

 seznam prostudované odborné literatury. 
 
Rozsah a charakter četby v originále by měl být adekvátní rozsahu a charakteru četby v průběhu bakalářského 
studia Latinského jazyka a literatury na FF UK: http://urls.ff.cuni.cz/cs/studium/xlatina/xlatina-bakalarske-
studium/povinna-cetba-lat-bak/. 
 
další informace:  
urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
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Absolvent během studia získá velmi dobrý přehled o antické latinské kultuře ve všech jejích aspektech, 
doplněný základní orientací v oblasti antické řecké kultury a latinské kultury středověku a raného novověku. 
K tomu zvládá metody odborné a vědecké práce ve své zvolené specializaci, podpořené schopností využívat 
primární prameny i sekundární odbornou literaturu.  
Vzhledem k tomu, že studium klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení 
odborných problémů není možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností, mohou se 
absolventi uplatnit na místech, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. Zároveň̌ skutečnost, že se 
studium latiny realizuje jako dvouoborové, umožňuje absolventům adaptovat se na široké spektrum pracovních 
příležitostí, a to jak v doktorském studiu (na českých i zahraničních vysokých školách), tak v praxi (v 
nakladatelstvích, muzeích a dalších kulturních institucích, ve vědeckých ústavech, na vysokých školách, 
v překladatelské praxi).  
 

 
 
LUSOBRAZILSKÁ STUDIA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 12 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) praktická znalost portugalštiny na úrovni B2 podle SERR (předpokládá se, že uchazeč bez problému 
zvládne rozhovor v portugalském jazyce na běžná konverzační témata) (max. 30 bodů) 

2) obeznámenost se základními tématy obecné lingvistiky i lingvistiky portugalského jazyka (požaduje se 
bezpečná orientace v základech portugalské fonetiky a fonologie, v portugalské morfologii a syntaxi ve 
variantách portugalského jazyka v písemné i mluvené formě) (max. 20 bodů) 

3) znalost dějin portugalské a brazilské literatury v hlavních směrech a proudech a schopnost nahlížet na 
jednotlivé autory a díla v širším historickém či kulturním kontextu (na základě předloženého seznamu 
četby nejméně 50 děl portugalské a brazilské literatury a seznamu prostudované odborné literatury) 
(max. 25 bodů) 

4) motivace ke studiu (posuzuje se na základě dodaných podkladů, viz níže) (max. 25 bodů)  
 
další požadavky ke zkoušce:  
Uchazeč u přijímací zkoušky předloží výtisk bakalářské práce nebo její podstatné části a výpis absolvovaných 
předmětů předchozího/stávajícího studia. Komisi odevzdá seznam četby a odborný životopis. 
 
další informace:  
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií, Oddělení portugalistiky) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má výbornou znalost evropské i brazilské portugalštiny (úroveň C2 podle SERR), ucelené znalosti 
lingvistických disciplín aplikovaných na portugalský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin 
Portugalska a Brazílie i vhled do evropských a latinskoamerických kulturních souvislostí. Má předpoklady 
k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský 
redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních 
institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích. 
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MONGOLISTIKA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 6 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
Ústní část  

1) debata nad tématem bakalářské práce (max. 30 bodů) 

2) znalost studovaného jazyka (max. 40 bodů) 

3) motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  
žádné 
 
další informace:  
ujca.ff.cuni.cz (Ústav jižní a centrální Asie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má ucelené mongolistické vzdělání a obecné vzdělání v problematice Centrální Asie se znalostí nejen 
mongolského jazyka, ale některého dalšího centrálně asijského jazyka a literatury, kultury a dějin (např. oblast 
Tibetu, Vnitřního Mongolska, Sinťiangu, Mandžuska, Tuvy a dalších). Absolvent takového studia je připraven 
pro reprezentaci české mongolistiky na poli světových altaistických a centrálně asijských studií. Je schopen 
těchto znalostí využívat v práci badatelské, překladatelské, diplomatické a všeobecně kulturní. Získá dobrý 
základ pro doktorské studium a následnou vědeckou práci. Pokud se však rozhodne vstoupit do praxe, může 
působit v oblasti státní správy, v kulturních a humanitárních institucích, zejména ve speciálně zaměřených 
muzeích, nebo v obchodní praxi, a to dle požadavků na stupeň vzdělání ze strany příslušných zaměstnavatelů. 
 

 
NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 32 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
specializace: Lingvistika, Literatura a kultura (specializaci si uchazeč předběžně volí u přijímací zkoušky) 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia (max. 25 bodů) 
2) zkouška z mluvnice současné němčiny (max. 30 bodů) 
3) zkouška z německojazyčné literatury a kultury 20. století (max. 30 bodů) 
4) motivační rozhovor (max. 15 bodů) 
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Uchazeči hlásící se současně na obor Německý jazyk a literatura a na obor Deutsche Sprache und Literatur 
(magisterské obory) konají části zkoušky 1) – 3) jen jednou a výsledek těchto částí se jim započítává do obou 
oborů. Zvlášť konají pro každý z oborů jen motivační rozhovor.  

Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo zanedlouho ukončí) bakalářské 
studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat 
znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev v úrovni B2 podle SERR. Zkouška 
začíná písemnou přípravou (délka 30 minut; všichni uchazeči pozvaní na týž den společně) v úvodu dne, při níž 
jsou ověřovány znalosti gramatiky na úrovni bakalářského studia. Tato písemná příprava je stejná jako písemná 
příprava u oboru Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa. Následuje ústní zkouška (každý/á uchazeč/ka 
jednotlivě), která trvá celkem 20 minut a má tři části. Při zkoušce z mluvnice se vychází z již opravené písemné 
přípravy a požadován je kromě praktické aplikace gramatiky také vhled do základních souvislostí a pravidel 
jazykového systému, přehled nejvýznamnějších gramatik, autorů a jejich koncepcí. Při zkoušce 
z německojazyčné literatury a kultury 20. století se vychází z předloženého seznamu literatury a důraz je kladen 
nejen na faktografické informace o autorech a jejich dílech, ale také na interpretaci děl, návaznost na 
charakteristiku epoch a sepětí s kulturně-společenským vývojem dané doby. V motivačním rozhovoru dostává 
uchazeč/ka prostor k tomu, aby vysvětlil/a, proč se rozhodl/a studovat právě germanistiku a právě na Ústavu 
germánských studií FF UK. Celá přijímací zkouška je vedena v němčině.  
 
další požadavky ke zkoušce:  
Uchazeč u zkoušky odevzdá seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 
20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl. 
 
další informace:  
german.ff.cuni.cz/page/prijimaci-zkousky-pripravne-kurzy (Ústav germánských studií – informace pro 
uchazeče) 
 
přípravný kurz: koná se, podrobnosti viz web uvedený výše  
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá vysokou úroveň jazykové kompetence slovem i písmem, disponuje faktografickými znalostmi i 
komunikativními dovednostmi v oblasti různorodé problematiky celé německé jazykové oblasti, a to v ohledu 
jazykovědném i literárním. Orientuje se v historii, filozofii a kultuře německy mluvících zemí. Svou vysokou 
erudovanost a jazykovou vybavenost může využít pro práci v tuzemských i zahraničních institucích, v 
diplomacii, v orgánech EU, pro práci v médiích, jako překladatel, jazykový expert, redaktor, vědecký pracovník a 
podobně. Je připraven také pro odbornou a vědeckou činnost v oblasti vzdělávání a kultury. 

 
NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA        
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2015/2016: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2015/2016: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: Na základě žádosti lze prominout přijímací zkoušku, pokud uchazeč úspěšně 
absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo oboru 
srovnatelného, přičemž jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle 
doporučeného rozvržení studia.  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
Obsah přijímací zkoušky:  
1) praktická a teoretická znalost nizozemské morfologie a syntaxe (max. 40 bodů) 
2) nizozemská a vlámská literatura v rozsahu bakalářského studia, důraz je kladen na moderní nizozemskou 
literaturu (max. 30 bodů) 
3) znalost kultury a dějin oblasti, kde se mluví nizozemsky (max. 30 bodů) 
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Celý přijímací pohovor se vede v nizozemštině, požadovaná úroveň je B2 dle SERR.  
 
další požadavky: seznam přečtených děl nizozemské beletrie, který by měl obsahovat alespoň 20 titulů z 
různých období a různých žánrů – prózy, poezie, dramatu (předkládá se u ústní zkoušky k nahlédnutí) 
 
další informace:  
ned.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent ovládá nizozemský jazyk na vysoké úrovni (C1–C2 podle SERR), a to slovem i písmem. Je schopen 
používat odbornou, akademickou nizozemštinu a zároveň je schopen efektivně komunikovat v pracovním i 
úředním prostředí a psát náročné texty v nizozemštině. Osvojil si kompetence spjaté s psaním odborných textů 
o nizozemském jazyce a literatuře. Absolvent se dokonale orientuje v nizozemském a vlámském kulturním 
prostředí. Rovněž ovládá praktické postupy překladu z nizozemštiny a do nizozemštiny, včetně specifik překladu 
textů odborných a literárních. 
Navazující magisterský studijní obor Nizozemský jazyk a literatura připravuje odborníky, kteří mohou pracovat v 
širokém spektru kulturního a politického života, v nakladatelstvích jako redaktor, v publicistice jako kritik nebo 
redaktor, v diplomatických službách, ve státní správě a mezinárodních organizacích, v různých kulturních 
institucích a samozřejmě ve specializované vědecké a výzkumné práci. Vedle toho má i dobré předpoklady pro 
činnost překladatelskou. 

 
 
NOVOŘECKÁ FILOLOGIE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut) 

1) esej na dané téma o rozsahu 400–450 slov (max. 30 bodů) 
2) překlad středně náročného řeckého textu do češtiny (max. 10 bodů) 
3) gramaticko-lexikální test (max. 10 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) ústní část vedená v češtině: rozprava nad esejí a překladem, výklad gramatických jevů a lingvistických 

pojmů (max. 10 bodů) 
2) ústní část vedená v novořečtině: 

 motivace ke studiu oboru (max. 10 bodů) 

 dějiny novořecké literatury a diskuse o přečtených dílech v překladu i v originále (max. 15 
bodů) 

 moderní řecké dějiny a celkový přehled o kultuře řeckého regionu (max. 15 bodů) 
 

další požadavky ke zkoušce:  
U ústní přijímací zkoušky se předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího 
rozhovoru): 

 stručný strukturovaný životopis, 

 bakalářská práce nebo její teze, 

 seznam přečtených novořeckých děl (v překladu i originále) a seznam prostudované odborné 
literatury. 
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Rozsah a charakter četby v originále by měl být adekvátní rozsahu a charakteru četby v průběhu bakalářského 
studia Novořecké filologie na Filozofické fakultě UK. 
 
další informace:  
urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent dosáhne vysoké jazykové úrovně (C2 podle SERR) a získá odborné znalosti v oblasti novořecké 
literatury, historie a kulturních reálií. Je schopen plynulého ústního i písemného projevu, práce s jazykem při 
překladatelské či tlumočnické činnosti a je připraven pro samostatnou práci v oborech vyžadujících znalost 
řecké problematiky synchronní i diachronní, která je nezbytnou podmínkou porozumění aktuálnímu kulturně-
společenskému vývoji. K tomu přistupuje zvládnutí metod odborné práce, základů vědecké práce i schopnost 
využívat starší primární prameny, spojená s akribií a pečlivostí; absolvent se tak bude moci uplatnit na místech, 
kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. Zároveň skutečnost, že se navazující magisterské studium 
novořecké filologie realizuje pouze v kombinaci s jiným oborem, umožňuje absolventovi adaptovat se na 
mnohem širší spektrum zaměstnání, jež se tím či oním způsobem dotýká jeho specializace. Absolvent je 
připraven pro práci ve vědeckých a kulturních institucích, veřejných nebo soukromých, vyžadujících dobrý 
kulturní přehled a obecně humanitní vzdělání. Na uplatnění absolventů může mít zásadní vliv strategická 
kombinace s druhým oborem.  
 

 
OBECNÁ LINGVISTIKA 
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 24 
předpokládaný počet přijímaných: 21 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: Na základě žádosti lze prominout přijímací zkoušku, pokud uchazeč úspěšně 
absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Obecná lingvistika nebo oboru srovnatelného, 
přičemž jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného 
rozvržení studia. 
  
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
  
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) analýza jazykového materiálu (max. 20 bodů) 
2) běžné lingvistické pojmy a termíny (max. 15 bodů) 
3) pracovní znalost angličtiny – porozumění textu (max. 15 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) diskuse k odborné literatuře podle seznamu prostudované literatury (odevzdává se u ústní části 

zkoušky) (max. 20 bodů) 
2) nástin specializačního zájmu, diskuse na základě ukázky písemné práce (viz níže) (max. 15 bodů) 
3) přehled odborné činnosti podle životopisu (odevzdává se u ústní části zkoušky) (max. 15 bodů) 

  
další požadavky ke zkoušce:  
písemná práce – seminární nebo kvalifikační práce nebo její část (předkládá se k nahlédnutí u ústní části 
zkoušky) 
  
další informace:  
ling.ff.cuni.cz (Ústav obecné lingvistiky) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
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Absolvent se může uplatnit ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších souvislostech 
zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků. Jde například o různé ústavy Akademie věd ČR, v. v. i. (Ústav pro 
jazyk český, Psychologický ústav, Slovanský ústav, Orientální ústav aj.), různé vysoké školy (FF UK, FSV UK, PF UK 
aj., fakulty dalších univerzit, včetně zahraničních). 
Dále se absolvent může uplatnit v řadě prakticky zaměřených oblastí. Bude přínosem všude, kde je třeba 
přesné logické analýzy, kvalitní a přesné komunikace, kritické práce s odbornou literaturou atd. Sem patří např.: 

 práce analytika v marketingových firmách, kde se mj. pracuje na vymýšlení nových pojmenování 
výrobků, 

 uplatnění ve firmách pracujících na automatizované komunikaci v přirozeném jazyce mezi počítačem a 
živým mluvčím, 

 výzkum i aplikace počítačového dekódování přirozeného jazyka, 

 lingvisticky zaměřené forenzní činnosti (státní správa, právní oblast, oblast vyšetřování, např. jazykové 
poradenství v soudních přích, při přípravách legislativních materiálů aj.), 

 práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci, 

 práce ve státní správě – expert pro vnitřní a vnější komunikaci, 

 poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace, 

 redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost jazykových 
projevů, 

 oblast reklamy, mediální poradenství. 
 

 
PEDAGOGIKA  

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 19 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
   
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) test obsahuje otázky z následujících oblastí: pedagogické a psychologické disciplíny, sociologie a 
filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika (max. 50 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) motivace uchazeče ke studiu oboru pedagogika (pohovor nad seznamem prostudované odborné 

literatury; prioritně se očekává literatura pedagogická) (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a problémy 

oboru a jejich prezentace) (max. 40 bodů) 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na navazující magisterský obor 
Sociální pedagogika. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části)  
 
další informace:  
pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské 
legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti 
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zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a 
neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, 
dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky. 
 

 
PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 53 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia v kombinované formě 
 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) test obsahuje otázky z následujících oblastí: pedagogické a psychologické disciplíny, sociologie a 
filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika (max. 50 bodů) 

2. kolo – ústní část 
2) motivace uchazeče ke studiu oboru pedagogika (pohovor nad seznamem prostudované odborné 

literatury; prioritně se očekává literatura pedagogická) (max. 10 bodů) 
3) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a problémy 

oboru a jejich prezentace) (max. 40 bodů) 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na navazující magisterský obor 
Sociální pedagogika. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části)  
 
další informace:  
pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, školské 
legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti 
zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a 
neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, 
dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky. 
 

 
POLITICKÉ TEORIE 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 24 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 36 
předpokládaný počet přijímaných: 44 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
   
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
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popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) debata o dosavadním průběhu studia (max. 10 bodů) 
2) debata o motivaci k dalšímu studiu politologie obecně a na FF UK zvlášť (max. 10 bodů) 
3) rozbor dvou děl z uchazečova seznamu odborné politologické literatury, případně jiných 

společenskovědních textů (max. 80 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  
Vlastní seznam prostudované společenskovědní a historické literatury (odevzdává se u zkoušky). Ústav 
politologie nezveřejňuje žádný seznam doporučené literatury k přijímací zkoušce, protože jeho obsah, kvalita a 
šíře svědčí nejenom o dosavadním studiu uchazeče, ale i o jeho motivaci k dalšímu studiu. 
 
další informace:  
upol.ff.cuni.cz (Ústav politologie)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá teoretické poznatky z oblasti politické teorie, teorií mezinárodních vztahů a z problematiky 
politických režimů, demokratických i nedemokratických. V historické části studia pak získá přehled především v 
problematice studené války, světa po jejím skončení a ve vývoji komunistického režimu v ČR a následné 
demokratizaci země. Student je během studia veden ke schopnosti kriticky uvažovat, diskutovat a zaujímat 
neortodoxní pohledy na společenské problémy. Stejně tak je veden zpracovat velké množství materiálu, v 
drtivé většině cizojazyčného, a to v krátkém časovém prostoru. Převaha odborné anglické literatury v průběhu 
studia, doplněná o možnosti studia v zahraničí, pak zvýší jazykové schopnosti absolventa. Absolventi mohou 
najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích 
atd. V neposlední řadě mohou pokračovat v doktorském studiu. Ústav se však primárně věnuje přípravě 
teoreticky vzdělaných a kriticky myslících lidí, nikoli konkrétních „expertů“ v daných profesích. 
 

 
 
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 66 
předpokládaný počet přijímaných: 28 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu 
srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do 
navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Dále lze prominout ústní část zkoušky, 
pokud uchazeč dosáhl v písemné části 35 bodů a více.  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut) 

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů)  
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 

2. kolo – ústní část 



40 
 

1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti 
(lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci přípravy; používání 
elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 35 bodů) 

2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu (max. 10 bodů) 
3) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní 

část, doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o 
získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (max. 5 bodů) 

 
Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html. 
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 (podle SERR); specifické schopnosti pro 
rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný 
psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru. 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Tlumočnictví: čeština – angličtina. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
při ústní zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam přečtené beletrie z příslušné jazykové oblasti (v 
originále či překladu) 
 
další informace:  
utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; 
schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a zvolit vhodnou koncepci 
a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a odborných textů z cizího jazyka do češtiny 
a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do 
češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, 
především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem 
v oblasti přírodních a technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad 
(systémy s překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a 
integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost českých i 
zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen s překladatelskou 
etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských 
organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v souvislosti s vydáváním překladové 
literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a 
kritické reflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní 
činnost). Má rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní 
s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako 
překladatel na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské 
a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, 
mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti (vlastní 
agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí práce 
v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, 
státní správa). 
 

 
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 24 
předpokládaný počet přijímaných: 18 
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kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia  
přijetí bez přijímací zkoušky: Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu 
srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do 
navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Dále lze prominout ústní část zkoušky, 
pokud uchazeč dosáhl v písemné části 35 bodů a více. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut) 

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů) 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti 

(lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci přípravy; používání 
elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 35 bodů) 

2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu (max. 10 bodů) 
3) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní 

část, doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o 
získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (max. 5 bodů) 

 
Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html. 
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 (podle SERR); specifické schopnosti pro 
rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný 
psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru. 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Tlumočnictví: čeština – 
francouzština. 

další požadavky ke zkoušce:  
při ústní zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam přečtené beletrie z příslušné jazykové oblasti (v 
originále či překladu) 
 
další informace:  
utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; 
schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a zvolit vhodnou koncepci 
a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a odborných textů z cizího jazyka do češtiny 
a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do 
češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, 
především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem 
v oblasti přírodních a technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad 
(systémy s překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a 
integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost českých i 

http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
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zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen s překladatelskou 
etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských 
organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v souvislosti s vydáváním překladové 
literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a 
kritické reflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní 
činnost). Má rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní 
s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako 
překladatel na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské 
a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, 
mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti (vlastní 
agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí práce 
v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, 
státní správa). 
 

 
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 31 
předpokládaný počet přijímaných: 18 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu 
srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do 
navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Dále lze prominout ústní část zkoušky, 
pokud uchazeč dosáhl v písemné části 35 bodů a více. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut)  

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů) 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti 

(lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci přípravy; používání 
elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 35 bodů) 

2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu (max. 10 bodů) 
3) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní 

část, doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o 
získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (max. 5 bodů) 

 
Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html 
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 (podle SERR); specifické schopnosti pro 
rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný 
psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru. 

http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
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Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Tlumočnictví: čeština – němčina. 

další požadavky ke zkoušce:  
při ústní zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam přečtené beletrie z příslušné jazykové oblasti (v 
originále či překladu)  
 
další informace:  
utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; 
schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a zvolit vhodnou koncepci 
a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a odborných textů z cizího jazyka do češtiny 
a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do 
češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, 
především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem 
v oblasti přírodních a technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad 
(systémy s překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a 
integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost českých i 
zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen s překladatelskou 
etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských 
organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v souvislosti s vydáváním překladové 
literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a 
kritické reflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní 
činnost). Má rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní 
s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako 
překladatel na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské 
a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, 
mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti (vlastní 
agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí práce 
v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, 
státní správa). 
 

 
 
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 17 
předpokládaný počet přijímaných: 18 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu 
srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do 
navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Dále lze prominout ústní část zkoušky, 
pokud uchazeč dosáhl v písemné části 35 bodů a více. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut)  

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
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3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů) 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti 

(lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci přípravy; používání 
elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 35 bodů) 

2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu (max. 10 bodů) 
3) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní 

část, doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o 
získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (max. 5 bodů) 

 
Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html 
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 (podle SERR); specifické schopnosti pro 
rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný 
psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru. 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Tlumočnictví: čeština – ruština. 

další požadavky ke zkoušce:  
při ústní zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam přečtené beletrie z příslušné jazykové oblasti (v 
originále či překladu)  
 
další informace:  
utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; 
schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a zvolit vhodnou koncepci 
a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a odborných textů z cizího jazyka do češtiny 
a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do 
češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, 
především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem 
v oblasti přírodních a technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad 
(systémy s překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a 
integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost českých i 
zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen s překladatelskou 
etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských 
organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v souvislosti s vydáváním překladové 
literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a 
kritické reflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní 
činnost). Má rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní 
s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako 
překladatel na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské 
a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, 
mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní 
agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce 
v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, 
státní správa). 
 

 
 

http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
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PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 13 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 24 
předpokládaný počet přijímaných: 18 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu 
srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do 
navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Dále lze prominout ústní část zkoušky, 
pokud uchazeč dosáhl v písemné části 35 bodů a více. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut) 

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů)  
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové oblasti 

(lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci přípravy; používání 
elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 35 bodů) 

2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu (max. 10 bodů) 
3) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní 

část, doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní certifikát, doklad o 
získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (max. 5 bodů) 

 
Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html 
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 (podle SERR); specifické schopnosti pro 
rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný 
psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru. 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Tlumočnictví: čeština – španělština. 

další požadavky ke zkoušce:  
při ústní zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam přečtené beletrie z příslušné jazykové oblasti (v 
originále či překladu) 
  
další informace:  
utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; 
schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a zvolit vhodnou koncepci 
a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a odborných textů z cizího jazyka do češtiny 
a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do 

http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
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češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, 
především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem 
v oblasti přírodních a technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad 
(systémy s překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a 
integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost českých i 
zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen s překladatelskou 
etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských 
organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v souvislosti s vydáváním překladové 
literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a 
kritické reflexe při procesu překladu a odborného posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní 
činnost). Má rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní 
s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako 
překladatel na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské 
a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, 
mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní 
agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce 
v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, diplomacie, 
státní správa). 
 

 
PSYCHOLOGIE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 66 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 185 
předpokládaný počet přijímaných: 65 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
požadavky studia oboru:  
Profil absolventa pětiletého strukturovaného studia oboru psychologie směřující k výkonu profese psychologa 
od uchazeče vyžaduje:  

 totožné oborové zaměření v bakalářském studiu,  

 odpovídající motivaci ke studiu i profesi psychologa, 

 rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační dovednosti, 
osobnostní stabilitu a zralost. 

 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 50 minut) 

1) test znalostí z psychologické metodologie a základů statisticky; test znalostí z psychologie (obecné, 
sociální, vývojové, psychologie osobnosti) (max. 50 bodů) 

2) volné a stručné zpracování zadaných témat s psychologickou tématikou (krátká esej)* 
 
Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:  
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje individuální 
výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů  
je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Relativní váhy testů jsou dány významem a délkou testu 
(psychologická metodologie a základy statistiky – 55 %, psychologie – 45 %). Z uvedeného postupu je zřejmé, že 
bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů. 
 
2. kolo – ústní část 

1) rozhovor o psychologickém tématu, motivaci uchazeče a jeho profesním směřování (max. 25 bodů) 
2) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů) 
3) rozprava nad tématem bakalářské práce uchazeče (max. 10 bodů) 
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další požadavky ke zkoušce:  

 uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky a) podrobný přehled o svých 
odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními); b) výpis absolvovaných 
studijních povinností; c) bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 
stran); d) portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia) a e) 
přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 strany) 

 uchazeč u této části zkoušky odevzdá a) seznam přečtené odborné literatury a b) písemně 
zpracovanou reflexi získaných zkušeností, dovedností i poznatků ze svých dosavadních odborných 
aktivit (v rozsahu 2 stran).    

 
další informace: https://kps.ff.cuni.cz   
   
informace o uplatnění absolventů: 
Jednooborové pětileté studium oboru psychologie vede k výkonu profese psychologa ve všech oblastech 
psychologické praxe, protože absolvent studijního oboru získá znalosti celého spektra teoretických a 
aplikovaných psychologických disciplín, psychologické metodologie a psychologických metod, osvojí si základní 
dovednosti pro řešení praktických úkolů. Široký profil absolventa umožňuje – ve shodě s eurostandardy studia 
oboru psychologie – vykonávat odbornou psychologickou práci v mnoha oblastech praxe s orientací např. na 
ekonomiku, školství, zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství, dopravu, vojenství, sport, dále rovněž 
v oblasti psychologického výzkumu; pro vědeckovýzkumně zaměřené odborné psychologické aktivity lze 
pokračovat v doktorském studiu. 
 
* esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky, bod 1) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
RELIGIONISTIKA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 6 
předpokládaný počet přijímaných: 5 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) obhajoba bakalářské či jiné ekvivalentní práce (max. 40 bodů) 
2) metody a dějiny religionistiky (max. 20 bodů) 
3) uchazečem zvolený náboženský okruh (max. 10 bodů) 
4) pohovor nad projektem magisterského studia (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Pro okruhy 2–3 je předepsán přesný seznam okruhů a učebních textů, jejichž znalost je u zkoušek vyžadována 
(viz níže).  

 
Při pohovoru nad projektem magisterského studia má uchazeč za úkol ústně prezentovat, na co by se chtěl v 
magisterském studiu odborně zaměřit, přičemž by měl předvést zejména schopnost dobrého teoreticko-
metodologického uchopení svých plánovaných témat, ale stejně tak i schopnost pracovat s primárními i 
sekundárními prameny na úrovni potřebné pro kvalitní zpracování zvolených témat. Při hodnocení tohoto 
předmětu bude vzata v potaz též bakalářská práce (tj. komise bude hodnotit, nakolik již tato práce svým 
zpracováním potvrzuje příslib při zkoušce ústně prezentovaný uchazečem). Uchazeč má případně možnost 
společně s bakalářskou prací předložit jakékoli další materiály dokládající jeho akademické schopnosti (další 
studentské práce, anotace přednesených konferenčních příspěvků apod.). 
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Uchazeč je povinen do 31. 5. 2018 odevzdat na sekretariátu Ústavu filosofie a religionistiky FF UK bakalářskou 
práci s posudky, popř. jinou písemnou práci jí ekvivalentní v písemné i elektronické podobě na CD. Písemné 
materiály budou uchazeči po přijímací zkoušce vráceny. Práce bude komisí vyhodnocena podle následujících 
kritérií: 
1) Struktura argumentace: Je výklad srozumitelný? Je na každém místě zřejmé, co chce autor říci a proč to říká 
právě nyní? Je práce přehledně členěna a splňuje cíl, který si autor vytknul? 
2) Formální úroveň: Pracuje autor koherentně se zkratkami, syntaxí bibliografických odkazů, přepisy cizích slov 
apod.? Užívá správně poznámek pod čarou? Nedopouští se pravopisných chyb a jazykových neobratností? 
3) Práce s prameny: Pracuje autor průhledným způsobem se sekundárními prameny? Využívá primární 
prameny a pracuje s pramennými jazyky všude tam, kde je to na místě? 
4) Vlastní přínos: Je práce pouze mechanickým kompilátem, nebo autor své primární i sekundární prameny 
přetavuje v nějaký nový, organický celek a vnáší do tématu nějaký vlastní pohled? 
5) Obecný přesah práce: Je práce způsobem zpracování tématu zajímavá i pro toho, kdo se sám danou 
problematikou nezabývá? 
Bodování: Každé z těchto hledisek je hodnoceno v rozsahu 0–8 bodů. 
  
Při zkoušce je uchazeč povinen předložit též index nebo výpis zkoušek z bakalářského studia. 
 
další informace:  
ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky) 
   
seznam okruhů a učebních textů: 
 
Metody a dějiny religionistiky 
Prameny studia: 
Peter Berger, Vzdálená sláva: Hledání víry ve věku lehkověrnosti, Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 1997 
Mary Douglas, Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu, Praha: Malvern, 2014 
Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan, 1987 (= EOR) 
E. E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion, Oxford: Oxford University Press, 1965 
Břetislav Horyna – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001 
Robin Horton – Ruth Finnegan, Modes of Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1987 
Adam Kuper, (ed.), The Social Anthropology of Radcliffe-Brown, London: Routledge & Kegan Paul, 1977 
Michael Lambek (ed.), A Reader in the Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2002 
Dušan Lužný, Náboženství a moderní společnost, Brno: Masarykova univerzita, 1999 
Brian Morris, Anthropological Studies of Religion. An Introductory Text, Cambridge: Cambridge University Press, 

1987 
Rudolf Otto, Posvátno, Praha: Vyšehrad, 1998 
Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, přel. Lucie Valentinová, ExOriente: Praha, 2015 
Roland Robertson (ed.), Sociology of Religion, Harmondsworth: Penguin, 1969 
Eric J. Sharpe, Comparative Religion. A History, London: Duckworth, 19862 
Karel Skalický, Po stopách neznámého boha: Náboženství a bůh v novodobém religionistickém bádání, Praha: 

Aula – Křesťanská akademie, 1994 
Arnold van Gennep, Přechodové rituály, Praha: Nakladatelství LN, 1997 
Jacques Waardenburg (ed.), Classical Approaches to the Study of Religion, New York – Berlin: Walter de 

Gruyter, 19992 (19731) 
Margit Warburg, „William Robertson Smith and the Study of Religion“, Religion 19 (1989): 41–61 
David M. Wulff, Psychology of Religion, New York: John Wiley & Sons, 19972 
 
Zkoušení autoři (v chronologickém pořadí dle dat narození): 
F. Max Müller (1823–1900) – EOR; Waardenburg 85–95 
Edward Tylor (1832–1917) a James G. Frazer (1854–1941) – Pals 35–75 
William James (1842–1910) – Wulff 472–505 
W. Robertson Smith (1846–1894) – Warburg 41–61; Douglas 53–58; Waardenburg 150–9 
Sigmund Freud (1856–1939) – Pals 78–115 
Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939) – Horton 250–8; Waardenburg 334–44; Evans-Pritchard 78–92 
Émile Durkheim (1858–1917) – Pals 119–158 



49 
 

Max Weber (1864–1920) – Pals 200–252 
N. Söderblom (1866–1931) – Sharpe 154–61; Waardenburg 382–388; Horyna 390–396 
Rudolf Otto (1869–1937) – EOR; Posvátno 17–40; 110–113; 128–132 
Arnold van Gennep (1873–1957) – EOR; Přechodové rituály 11–31; Waardenburg 293–300 
Carl Gustav Jung (1875–1961) – Wulff 414–53 
A. R. Radcliffe-Brown (1881–1955) – EOR; Morris 123–131; Kuper 73–88, 97–102 
Bronislaw Malinowski (1884–1942) – Morris 144–51; Lambek 176–84 
Gerardus van der Leeuw (1890–1950) – Sharpe 229–35; Waardenburg 399–412; 419–425; Horyna 265–271 
Joachim Wach (1898–1955) – EOR; Horyna 436–441; Waardenburg 498–504; 509–519 (+ poznámky 519–523) 
Edward E. Evans-Pritchard (1902–1973) – Pals 301–340 
Mircea Eliade (1907–1986) – Pals 256–299 
Peter Berger (1929–) – Skalický 117–136; Berger 27–37 
 
Vybraný náboženský okruh 
 
Judaismus 

1.  Klein, Guide to Jewish Religious Practice  
2.  Finkelstein, Jews: Their History  
3.  Kugel, Bible as it Was  
4.  Bokser, The Talmud: Selected writing  
5.  Pirkej avot  

 
Křesťanství 

1. McGrath, Christian Theology, německá verze Der Weg der christlichen Theologie 
2. Pokorný, Literární a teologický úvod do NZ  
3. Filipi, Křesťanstvo  
4. Brown, Ježíš v pohledu NZ  
5. Franzen, Malé církevní dějiny  
6. Nový zákon  

 
Islám 

1. Kropáček, Duchovní cesty islámu  
2. Kropáček, Islámský fundamentalismus  
3. Křikavová et al., Islám: ideál a skutečnost  
4. Cook, Muhammad  
5. Korán (Hrbkův úvod a vybrané súry)  

Súry pro zkoušku z islámu – v závorce pořadové číslo (podle Vulgáty); celkem 17 súr (cca 151 stran): 
(2) Kráva, (4) Ženy, (17) Noční cesta, (18) Jeskyně, (19) Marie, (20) Tá há, (22) Pouť, (24) Světlo, (30) Byzantinci, 
(36) Já sín, (37) Stojící v řadách, (40) Odpouštějící, (53) Hvězda, (55) Milosrdný, (76) Člověk, (84) Rozštěpení, 
(90) Město. 
 
Buddhismus 

1. Williams, Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice                                 
2. Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices 
3. Lopez, Příběh buddhismu  
4. Fišer, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu  
5. Carrithers, Buddha  

 
Indická náboženství 

1. Flood, Introduction to Hinduism  
2. Fuller, Camphor Flame  
3. Zbavitel et al., Bohové s lotosovýma očima  
4. Fišer, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu  
5. Carrithers, Buddha  
6. Gaur-Singh, Sikhismus  
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Náboženství Řecka 
BS: Louise Bruit-Zaidman - Pauline Schmitt-Pantel, Religion in the Ancient Greek City, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992. 
WB: Walter Burkert, Greek Religion, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985  
 
Hvězdičkou jsou označeny kapitoly z W. Burkerta, které daná témata probírají velmi podrobně, a u nichž se 
tudíž neočekává znalost obsahu do posledních detailů. 
 
Okruhy: 

1. Mínójsko-mykénské náboženství (WB I 3-4*) 
2. Oběť, úlitba, modlitba (BS 27-45, WB II 1-3*) 
3. Očista, hlavní typy znečištění, farmakos, rituální čistota, smrt, nemoc, šílenství (WB II 4) 
4. Svatyně, chrám, posvátný okrsek, kněží (BS 46-62, WB II 5-6) 
5. Slavnosti, typy obřadů, základní náboženské svátky (BS 102-111, WB II 7 a V 2) 
6. Věštění (BS 121-128, WB II 8) 
7. Rity přechodu (BS 63-79, WB V 3.4, V 2.2 [část o Arrhéforiích]) 
8. Kult mrtvých, héróové, chthonická božstva (WB IV*) 
9. Mystéria, orfismus (WB VI*). 
10. Filosofické náboženství (WB VII*). 

 
Náboženství Říma 

1. Beard et al., Religions of Rome, 2 vols.  
2. Dumézil, Archaic Roman Religion, 2 vols.  

 
Náboženství Keltů, Germánů a Slovanů 

1. Edda (přel. L. Heger)  
2. Sturlusson, Edda – Sága o Ynglinzích, s. 7-133  
3. Váňa, Svět slovanských bohů a démonů  

 
   i)  Anglická varianta 
    4. Gantz, Early Irish Myths and Sagas  
    5. Mac Cana, Celtic Mythology  
    6. Green, Exploring the World of the Druids  
    7. Turville-Petre, Myths and Religion of the North  
 
   ii)  Francouzská varianta 
    4. Guyonvarc’h, Textes mythologiques irlandais  
    5. Vries, La religion des Celtes  
    6. Derolez, Les dieux et la religion des Germains  
 
  iii)  Německá varianta 
    4. Vries, Keltische Religion  
    5. Derolez, Götter und Mythen der Germanen  
 
Náboženství Syropalestiny a Mezopotámie 

1. Mýty staré Mezopotámie  
2. Epos o Gilgamešovi  
3. Ringgren, Religions of the Ancient Near East  
4. Bottéro, Nejstarší náboženství: Mezopotámie 
5. Ugaritic Narrative Poetry  
6. Popko, Religions of Asia Minor  

 
informace o uplatnění absolventů: 
Studium je určeno pro perspektivní absolventy bakalářského studia religionistiky nebo příbuzných humanitních 
oborů (filologie klasických a orientálních jazyků, historie, filosofie, antropologie aj.). Absolventi se budou dobře 
orientovat ve dvou náboženských okruzích, budou minimálně v jednom z nich schopni pracovat s texty v 
pramenných jazycích a budou mít též dobrou znalost religionistické metodologie. Naučí se třídit a zpracovávat 
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informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu; díky tomu pak lépe 
obstojí v řadě oborů. Mohou se uplatnit jako vědečtí pracovníci v oblasti společenských věd, jako kritici, 
komentátoři, redaktoři a po doplnění pedagogické průpravy též jako středoškolští učitelé. Znalost různých 
náboženských prostředí absolventy kvalifikuje k práci na pomezí odlišných kultur, např. v diplomacii, v 
žurnalistice, v mezinárodních organizacích. 
 

 
RUSKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 17 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem 
specializace: jazyk, literatura, kultura a dějiny  
Specializaci si uchazeč předběžně volí u ústní zkoušky, závazně ji stvrzuje při zápisu. 

přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) prokázání znalosti ruštiny nejméně na stupni C1 (podle SERR pro jazyky) (max. 34 bodů)  
2) prokázání znalosti jazykového systému současné ruštiny (max. 33 bodů)  
3) prokázání znalosti literatury a kultury Ruska (max. 33 bodů)  

 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace:  
uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen náročné komunikace v ruskojazyčném prostředí, zejména v terciární sféře (turistika, 
kulturní management), v oblasti státní správy (diplomacie, mírové mise, imigrační oblast), v nevládních 
organizacích (humanitární mise, imigrační politika), ve vědecké a odborné sféře. Absolvent je připraven 
pracovat s příslušnými ruskojazyčnými texty na úrovni odpovídající jeho výstupní jazykové kompetenci C2 podle 
SERR, realizovat překlady z ruštiny do mateřského jazyka (a naopak) pro potřeby státních a soukromých 
subjektů vyvíjejících společenské a komerční aktivity v ruskojazyčném prostředí, realizovat překlady 
uměleckých děl z ruštiny do češtiny (a naopak). Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání ve 
státních institucích vyvíjejících aktivity v regionu východní Evropy (např. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR, pracovník kulturních center, Armáda České republiky), v oblasti 
monitoringu ruských médií a zpracování informací o aktuálním vývoji ve specifických oblastech (věda, školství, 
společenská situace), ve sféře masově-komunikačních prostředků jako specialista na Rusko, popř. další rusky 
mluvící oblasti, v odborné žurnalistice (korespondent, odborný redaktor, jazykový redaktor), ve strukturách 
místních i nadnárodních společností operujících v postsovětském prostoru, v domácích státních a soukromých 
institucích poskytujících informační zázemí pro domácí a zahraniční firmy vstupující na regionální trh (Rusko, 
Bělorusko, státy Střední Asie, popř. Ukrajina, Pobaltí, Kavkaz), v centrech cestovního ruchu se zaměřením na 
komplexní turistické služby a kulturně-poznávací projekty v regionu východní Evropy (tlumočník, specializovaný 
průvodce, delegát, samostatný či týmový programový koordinátor domácích, regionálních a v celoevropském 
měřítku působících turistických agentur), ve vědeckých pracovištích a vědecko-vzdělávacích institucích 
(univerzity, vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky). Absolvent je připraven pro další studium 
příslušných doktorských studijních programů (jazykověda, literární věda, kulturologie) na českých i zahraničních 
univerzitách. 
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ŘECKÁ ANTICKÁ FILOLOGIE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3 
předpokládaný počet přijímaných: 12 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut) 

1) překlad (se slovníkem) neznámého středně obtížného textu řeckého autora a výklad  
 gramatických jevů a lingvistických pojmů (max. 50 bodů)   

2. kolo – ústní část  
1) dějiny řecké antické literatury a diskuse o přečtených řeckých dílech (v překladu i v originále); celkový 

přehled o kultuře starověku (mytologie, náboženství, filozofie, umění) a diskuse o prostudované 
odborné literatuře (max. 20 bodů)  

2) dějiny antického starověku a diskuse o základních dílech řecké historiografie a příslušné sekundární 
literatuře (max. 20 bodů) 

3) zájem o obor doložený diskusí o seznamech přečtených antických řeckých děl a prostudované 
literatury; motivace ke studiu (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
U přijímací zkoušky se předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího 
rozhovoru):  

 seznam přečtených antických řeckých děl (v překladu i originále), 

 seznam přečtené odborné literatury,  

 výtisk bakalářské práce nebo její teze, 

 stručný strukturovaný životopis. 
 
další informace:  
urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má velmi dobrý přehled o antické řecké kultuře ve všech jejích aspektech. Dosáhne vysoké úrovně 
jazykové kompetence rozšířené o poznatky z dějin řeckého jazyka a dialektů a obeznámí se s moderními 
lingvistickými přístupy. Má výborné znalosti řecké literatury doby archaické, klasické i pozdní a je seznámen se 
soudobými interpretačními strategiemi jak na poli řecké literatury, tak řeckého náboženství. Má důkladný 
přehled o jednotlivých obdobích dějin řeckého světa ve starověku, o příslušných historických pramenech a o 
pomocných disciplínách historické vědy; rovněž je dobře obeznámen s metodologií historického bádání o 
dějinách starověku. K tomu přistupují znalosti v předmětech, získané v rámci volitelných předmětů, dále znalost 
latiny a zvládnutí metod odborné a vědecké práce podpořené schopností využívat primární prameny i 
cizojazyčnou sekundární odbornou literaturu a samostatně řešit i náročnější úkoly.  
V rámci navazujícího magisterského studia tak student získá solidní základ jak pro doktorské studium (v ČR či v 
zahraničí) i pro uplatnění v praxi (v nakladatelstvích, muzeích a dalších kulturních institucích, ve vědeckých 
ústavech, na vysokých školách, v překladatelské praxi). Díky flexibilitě, návyku k přesnosti v práci a 
kombinačním dovednostem se uplatní v institucích, ať už veřejných, nebo soukromých, vyžadujících dobrý 
kulturní přehled a blíže nespecifikované humanitní vzdělání. 
 

 
SINOLOGIE    
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
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počet přijatých v minulém akademickém roce: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
požadavky studia oboru: 
Uchazeč může být absolventem bakalářského studijního programu v oboru sinologie či podobně zaměřených 
areálových studií. Může být také absolventem studia jiného oboru humanitních či společenských věd, musí však 
prokázat adekvátní znalost čínského jazyka a sinologické vědomosti odpovídající zamýšlenému profilování jeho 
magisterského studia. 
 
popis přijímací zkoušky:  

1) četba a překlad moderního čínského textu (úroveň B1 SERR, max. 20 bodů)     
        2) motivační pohovor s přihlédnutím k předloženému seznamu odborné sinologické literatury vztahující se   
        k zájmu uchazeče; při bodovém hodnocení se přihlíží i k samotné kvalitě seznamu po obsahové i formální 
        stránce (max. 50 bodů) 
        3) pohovor nad tezemi bakalářské práce (viz níže); teze jsou zahrnuty do bodového hodnocení (max. 30 
        bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky odevzdá uchazeč teze bakalářské práce na sekretariátě 
Ústavu Dálného východu FF UK, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu sekretářky ústavu: 
Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz. 
U ústní přijímací zkoušky odevzdává uchazeč podepsaný seznam přečtené odborné literatury vztahující se k 
profilování jeho zájmu v magisterském studiu. 
 
další informace:  
urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven znalostí moderního čínského jazyka na úrovni B2 podle SERR. Dále má schopnost práce 
s jednoduššími texty v klasické čínštině (v případě specializace „klasická literatura“, případně zaměření na 
diachronní studium čínského jazyka v rámci lingvistické specializace, je znalost klasického jazyka adekvátně 
vyšší). Absolvent má schopnost metodologicky uchopit širší témata z oblasti humanitních věd v komparativní 
perspektivě. Může pokračovat v doktorském studiu s cílem věnovat se akademické práci. Dále má základy 
kvalifikace pro práci překladatele (odborný i literární překlad) a tlumočníka, učitele čínského jazyka a pro práci 
na široké škále oblastí vyžadujících znalosti čínského jazyka a čínské kultury (sdělovací prostředky, kulturní a 
státní instituce, cestovní ruch, mezinárodní výměna).  
 
 

 
SKANDINAVISTIKA  
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 22 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
specializace: dánština, norština, švédština (Specializaci si uchazeč předběžně volí u ústní zkoušky, závazně ji 
stvrzuje u zápisu.) 
přijetí bez přijímací zkoušky: lze. Uchazeči nemusí skládat přijímací zkoušku, pokud je průměrná známka jejich 
bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oborů Dánská studia, Norská studia či Švédská studia (nebo z 
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předmětů oborů s podobnou obsahovou náplní) výborně. Žádost o prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč 
podat nejpozději dne 10. 5. 2018.          
                 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
  
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 150 minut) 

1) překlad textu z češtiny do zvoleného skandinávského jazyka (dánština, norština nebo švédština) (max. 
10 bodů) 

2) esej v dánštině, norštině nebo švédštině na jedno ze zadaných témat (max. 20 bodů) 
3) test znalostí z literární vědy a jazykovědy s důrazem na Skandinávii (v češtině) (max. 20 bodů) 

2. kolo – ústní část 
        1)    teoretické znalosti studovaného skandinávského jazyka (max. 25 bodů) 

2) skandinávská literatura – obecné znalosti a rozbor některých přečtených děl (na základě seznamu 
četby, viz níže) (max. 25 bodů) 

  
další požadavky ke zkoušce:  
Uchazeč je povinen ve 2. kole odevzdat vlastnoručně podepsaný seznam alespoň 60 titulů skandinávské 
beletrie přečtených v češtině nebo v jiných jazycích – titulem se rozumí román, divadelní hra, básnická nebo 
povídková sbírka, či knižní výbor z básní nebo povídek. 
  
další informace:  
nordic.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent bude ovládat na vysoké úrovni jeden skandinávský jazyk a bude mít pasivní znalost dvou zbývajících 
hlavních skandinávských jazyků. Bude mít hluboké znalosti skandinávské literatury a znát kulturní, historické a 
sociální reálie evropského Severu. Dobře si osvojí práci s informacemi. 
 

 
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 34 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) test obsahuje otázky z následujících oblastí: pedagogické a psychologické disciplíny, sociologie a 
filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika (max. 50 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) motivace uchazeče ke studiu oboru sociální pedagogika (pohovor nad seznamem prostudované 

odborné literatury; prioritně se očekává literatura pedagogická) (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a problémy 

oboru a jejich prezentace) (max. 40 bodů) 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na navazující magisterský obor 
Pedagogika. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
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Strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, bakalářská práce (nebo 
alespoň její část či podrobné teze), seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní 
části přijímací zkoušky). 
 
další informace:  
pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je připraven tak, aby se komplexně orientoval v sociálně pedagogické problematice, aby byl schopen 
identifikovat a řešit sociální situace, které mohou být příčinou vzniku problému jedince či větších celků a 
dokázal je řešit na vyšší řídící úrovni. Současně je připravován k tomu, aby byl schopen realizovat osobnostní, 
sociální a mravní výchovu. 
K charakteristickým vlastnostem a schopnostem absolventa patří (kromě vysoké odbornosti) pozitivní vztah 
k sociálně pedagogickému dění, samostatné tvůrčí myšlení, praktická aplikace získaných znalostí a dovedností, 
adaptabilita a flexibilnost, uplatňování systémového přístupu, schopnost vyhledávat, třídit a vyhodnocovat 
informace a vést účinný dialog s klientem i svými spolupracovníky. Absolvent dokáže motivovat a vést pracovní 
tým, orientuje se v náročných životních situacích a umí nést rizika při uplatňování rozhodnutí. 
 

 
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 63 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) test obsahuje otázky z následujících oblastí: pedagogické a psychologické disciplíny, sociologie a 
filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika (max. 50 bodů) 
 
2. kolo – ústní část 

1) motivace uchazeče ke studiu oboru sociální pedagogika (pohovor nad seznamem prostudované 
odborné literatury; prioritně se očekává literatura pedagogická) (max. 10 bodů) 

2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a problémy 
oboru a jejich prezentace) (max. 40 bodů) 

 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na navazující magisterský obor 
Pedagogika. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
Strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, bakalářská práce (nebo 
alespoň její část či podrobné teze), seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní 
části přijímací zkoušky). 
 
další informace:  
pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je připraven tak, aby se komplexně orientoval v sociálně pedagogické problematice, aby byl schopen 
identifikovat a řešit sociální situace, které mohou být příčinou vzniku problému jedince či větších celků a 
dokázal je řešit na vyšší řídící úrovni. Současně je připravován k tomu, aby byl schopen realizovat osobnostní, 
sociální a mravní výchovu. 
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K charakteristickým vlastnostem a schopnostem absolventa patří (kromě vysoké odbornosti) pozitivní vztah 
k sociálně pedagogickému dění, samostatné tvůrčí myšlení, praktická aplikace získaných znalostí a dovedností, 
adaptabilita a flexibilnost, uplatňování systémového přístupu, schopnost vyhledávat, třídit a vyhodnocovat 
informace a vést účinný dialog s klientem i svými spolupracovníky. Absolvent dokáže motivovat a vést pracovní 
tým, orientuje se v náročných životních situacích a umí nést rizika při uplatňování rozhodnutí. 
 

 
SOCIÁLNÍ PRÁCE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 40 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 79 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 30 minut) 

1) znalosti z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd  
2) znalost odborné literatury a aktuálního dění v oboru  
3) obecné vědecké pojmy a termíny  
(celkem max.: 50 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) pohovor o tématu bakalářské práce (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti 

z oboru a příbuzných věd) (max. 25 bodů) 
3) pohovor o praxi (dosavadní odborné činnosti uchazeče) a motivaci ke studiu (max. 15 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  

 uchazeč u ústní části přijímací zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury, motivační esej (v 
rozsahu 1–1,5 strany A4) a seznam doložených praxí  

 uchazeč u ústní části přijímací zkoušky předkládá k nahlédnutí doklady o praxi (dokladem o praxi je 
potvrzení organizace, se kterou uchazeč spolupracoval, s vyznačením rozsahu) a bakalářskou práci 
nebo její teze 

 
přípravný kurz: 
koná se v dubnu 2018, informace budou zveřejněny na http:// ksocp.ff.cuni.cz 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent magisterského studia je plně kvalifikovaným sociálním pracovníkem podle platné legislativy. Je 
oprávněn realizovat činnosti sociální práce, jako je zejména sociální diagnostika, řešení sociálně právních 
problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, odborné činnosti v 
zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální 
poradenství a sociální rehabilitace, zjišťování potřeb obyvatel obce a kraje a koordinace poskytování sociálních 
služeb. Dále je také připraven pro výkon činností v oblasti řízení sociální práce (sociální management), sociální 
analýzy a sociálního výzkumu, sociální terapie stejně jako v metodických a koncepčních záležitostech (sociální 
plánování).  
Absolventi se mohou uplatnit na pozici sociálního pracovníka v oblasti státní správy, samosprávy a v 
neziskových organizacích. Nejčastěji se jedná o pracovní pozice v resortu MPSV (např. v domovech pro seniory, 
na místních úřadech v odboru sociálně-právní ochrany dětí, na úřadech práce), MŠMT (např. v dětských 
domovech, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež), MV (např. v uprchlických zařízeních), MSp (např. 
jako asistent probační služby), MZ (např. v dětském centru, v nemocnici, v psychiatrickém komunitním centru). 
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SOCIOLOGIE    
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 34 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
  
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: cca 75 minut) 

1. test obecných studijních předpokladů (test intelektových schopností) (max. 13 bodů) 
2. test znalostí z obecné sociologie, dějin sociologie, sociologické metodologie a všeobecného kulturního 

a historického přehledu (max. 20 bodů) 
3. interpretace výsledků třídění dat prvního a druhého stupně (max. 17 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1. motivace ke studiu, dosavadní výsledky (bakalářská práce, příp. další výsledky relevantní pro studium 

oboru) (max. 20 bodů) 
2. znalosti obecné sociologie a dějin sociologie (max. 15 bodů) 
3. znalosti metod a technik sociologického výzkumu (max. 15 bodů) 

  
další požadavky ke zkoušce:  
u ústní části student předkládá k nahlédnutí seznam veškeré dosud přečtené odborné literatury 
  
další informace:  
nasociologii.ff.cuni.cz (stránky pro uchazeče)  
ksoc.ff.cuni.cz (stránky katedry) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je prostřednictvím pokročilého studia sociologické teorie a metodologie připravován pro 
samostatnou a plně kvalifikovanou práci v oboru sociologie. 
Absolvent je kvalifikovaným odborníkem v oblasti analýz společenských jevů a sociálního výzkumu, uplatnění 
nachází zejména ve výzkumných organizacích základního i aplikovaného výzkumu, v oblasti státní správy, v 
soukromém i neziskovém sektoru. Typickými pracovišti absolventů jsou výzkumné organizace, jako je AV ČR, 
výzkumné ústavy při ministerstvech, analytická oddělení orgánů statní správy i soukromých firem, organizace 
výzkumu veřejného mínění a trhu, organizace a oddělení zaměřené na organizační rozvoj, sociálních služby 
nebo sociální prevenci. Příprava je zaměřena na schopnost absolventa provádět analýzu praktických problémů, 
získávat a vyhodnocovat empirická data, nacházet originální řešení formou aplikace sociologické optiky a 
předkládat praktická doporučení. Absolvent je schopen samostatně připravovat a realizovat náročnější 
výzkumné projekty a uplatnit přitom pokročilé analytické postupy; je schopen vést malé týmy zaměřené na 
jejich řešení. Navazující magisterské studium umožňuje osvojení kompetencí potřebných pro pedagogické 
působení v sekundárním a terciárním vzdělávání a poskytuje všechny klíčové předpoklady pro další rozvoj 
výzkumných dovedností prostřednictvím doktorského studia sociologie. 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem  
specializace: hungaristika, polonistika, slovakistika (specializaci si uchazeč volí v přihlášce)  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
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přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1. motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů) 
2. ověření praktických a teoretických jazykových znalostí (max. 25 bodů) 
3. ověření znalostí literárního a společensko-politického vývoje střední Evropy (max. 25 bodů) 
4. diskuze nad předloženým seznamem odborné literatury a beletrie (max. 30 bodů) 

 
U přijímací zkoušky musí uchazeč(ka) prokázat znalosti, které jsou dány požadavky na ústní a písemný projev na 
úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška začíná písemnou přípravou (v 
délce 30 minut) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány praktické znalosti jazyka zvolené specializace. V průběhu 
dne pak probíhá vlastní ústní zkouška, která trvá cca 45 minut a skládá se ze čtyř částí. Nejdříve uchazeč(ka) 
vysvětlí, proč se rozhodl(a) studovat právě středoevropská studia na FF UK. Při zkoušce z jazykových znalostí se 
vychází z již opravené písemné přípravy; požadován je ovšem i teoretický vhled do základních souvislostí a 
pravidel jazykového systému. Tato část zkoušky probíhá v jazyce zvolené specializace. Třetí část, ověřující 
znalosti literárního a společensko-politického vývoje střední Evropy, je zaměřena na vývoj regionu a jeho 
literární kultury zejména od 19. století do současnosti. Závěrečná diskuze vychází z předloženého seznamu 
literatury – předpokládá se schopnost uchazeče, resp. uchazečky, sestavit si vlastní výběr literatury na základě 
předchozího studia; počet položek seznamu není stanoven. Diskuze nad seznamem se týká jak odborných děl, 
tak beletrie. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam prostudované odborné literatury a přečtené maďarské, polské a slovenské beletrie (odevzdává se u 
ústní zkoušky) 
 
další informace:  
kses.ff.cuni.cz (Katedra středoevropských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi jsou schopni komunikovat ve studovaném profilovém jazyce a v češtině na úrovni C1–C2 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mají základy dalšího jazyka střední Evropy. Dokáží 
pracovat s textovými informacemi v těchto třech jazycích a zpracovávat je. Umějí překládat různé druhy textů 
mezi těmito jazyky. Na široké komparativní bázi jsou schopni interpretovat kulturní a společenský vývoj ve 
středoevropském prostoru a zaujímat kvalifikovaná stanoviska k aktuálním společenským výzvám v regionu. 
Jsou připraveni pro práci analytiků, překladatelů a poradců v regionu střední Evropy. Příklady pracovních 
oblastí: vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, výzkumná centra; překladatelství, příp. tlumočnictví, pro 
organizace různého druhu; monitoring středoevropských médií a tvorba informačních bází o aktuálních 
trendech v oblasti vědy, vzdělávání, kultury, politiky a společenského vývoje, jazykový redaktor, odborný 
redaktor, editor, mediální analytik, korespondent apod.; státní instituce vyvíjející kulturní, diplomatické a 
obchodní aktivity v regionu střední Evropy (Česká centra, CzechTourism, CzechInvest, CzechTrade apod.); 
regionální veřejné organizace vyvíjející aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, 
Euroregiony); mezinárodní vládní a nevládní organizace působící ve střední Evropě zaměřené na kulturní nebo 
společenskou činnost; cestovní ruch se zaměřením na tvorbu programové nabídky v oblastech střední Evropy 
(programový manažer cestovní kanceláře, odborný průvodce apod.); informační podpora pro domácí a 
zahraniční firmy vstupující na středoevropské trhy, nadnárodní společnosti působící ve státech střední Evropy 
řídící své projektové, obchodní a marketingové aktivity z center v tomto regionu. 
 

 
STUDIA NOVÝCH MÉDIÍ  
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 26 

počet přihlášených v minulém akademickém roce: 109 

předpokládaný počet přijímaných: 20 
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kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 

magisterského studia  

přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 

 

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 

 

popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část  

1.1 schopnost analytického, logického a kreativního myšlení, abstrakce a zobecňování pojmů 
prokázaná v testu obecných studijních předpokladů (max. 20 bodů; 20 minut) 

1.2a schopnost projektového myšlení, analýzy, plánování a navržení projektu v oblasti 
(multi)mediální tvorby prokázaná v otevřené úloze, která je součástí oborového testu 
(max. 10 bodů; společný časový limit s oborovým testem) 

1.2b všestranná orientace v oboru prokázaná v oborovém testu (max. 20 bodů; 40 minut) 
2. kolo – ústní část  

2.1 zájem o obor a motivace k jeho studiu (max. 10 bodů) 
2.2 všestranná znalost oboru (max. 10 bodů) 
2.3 praxe v oboru - viz strukturovaný životopis (max. 10 bodů) 
2.4 záměr diplomové práce - viz projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů 

(max. 10 bodů) 
2.5 prostudovaná oborová literatura - viz seznam prostudované odborné literatury (max. 10 

bodů) 
 

další požadavky ke zkoušce: strukturovaný životopis, projektový záměr diplomové práce včetně seznamu 
zdrojů, seznam prostudované odborné literatury; všechny tyto dokumenty povinně předkládá uchazeč u ústní 
části přijímací zkoušky a jsou nedílnou součástí jejího bodování 

 
další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz (Studia nových médií; Ústav informačních studií a 

knihovnictví) 
http://www.snmprijimacky.cz (samostatná specializovaná HTML5 aplikace pro 
uchazeče a uchazečky o studium na oboru Studia nových médií) 

                
informace o uplatnění absolventů (jednooborového studia): 
Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a 
poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a 
kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde je 
kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, v široké aplikační oblasti informačních technologií (ve 
firmách a studiích zabývajících se grafickým designem, televizních a filmových ateliérech, reklamních 
agenturách, propagačních a firemních odděleních, projekčních kancelářích, softwarových firmách atd.), se 
schopností založit vlastní firmu produkující multimediální tvorbu, webové stránky, multimediální výukové 
prezentace, reklamní a propagační animované televizní a filmové klipy, počítačové hry apod., je projektantem 
informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky s vyspělou multimediální kulturou, 
tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, 
částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na 
úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce 
ziskové a neziskové povahy. 

informace o uplatnění absolventů (dvouoborového studia): 
Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a 
poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a 
kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde je 
kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, je projektantem, tvůrcem, editorem a správcem 
informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, 
informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní 
(krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy. 
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TIBETANISTIKA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2015/2016: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2015/2016: 3 
předpokládaný počet přijímaných: 8 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
 
ústní zkouška 

1) debata nad tématem bakalářské práce (max. 30 bodů) 
2) znalost studovaného jazyka (max. 40 bodů) 
3) motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
žádné 
 
další informace:  
ujca.ff.cuni.cz (Ústav jižní a centrální Asie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Studijní obor Tibetanistika je v rámci ČR jedinečným; žádné jiné akademické pracoviště nenabízí studium 
tibetštiny. Studium oblastí Tibetu může leckdy přinést překvapivá zjištění, neboť mnohé teoretické postuláty 
humanitních věd nebyly testované na tak odlišné společnosti. Přirozeným uplatněním studentů je oblast 
kulturní výměny s danými regiony, uplatnění v muzeích či v cestovním ruchu. Absolventům se rovněž otevírá 
možnost uplatnění jejich znalostí v médiích nebo v rámci humanitárních organizací. Další možností je případné 
budoucí akademické působení absolventů. 
 

 
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 45 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: Lze prominout pouze písemnou část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu 
srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do 
navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut)  

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů) 
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4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 
republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů) 

5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 
2. kolo – ústní část 

1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do češtiny a z 
češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 20 bodů) 

2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou (max. 5 bodů) 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 

teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci (max. 10 bodů) 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou (max. 10 bodů) 
5) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní 

část, doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.) (max. 5 bodů) 
 

Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html 
Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu 
a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); 
všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený 
projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Překladatelství: čeština – angličtina. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
žádné 
 
další informace:  
utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR; má 
rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon v následujících tlumočnických 
disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní tlumočení s notací (tzv. vysoká 
konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s textem; má dobrou znalost terminologie a 
žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a 
mezinárodních vztahů. Získá základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických 
věd; schopnost analyticko-kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost 
zhodnotit kvalitu tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí 
teorie a praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci 
profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační technologie pro 
sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a 
poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven 
uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro 
překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti 
pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti 
(vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí 
práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje podle 
druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie nebo sociologie 
se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých vládních struktur a mezinárodní 
politiky. 
 

 
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 

http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
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počet přijatých v minulém akademickém roce: 9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 18 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: Lze prominout pouze písemnou část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu 
srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do 
navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut)  

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů)  
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů)  
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do češtiny a z 

češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 20 bodů) 
2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou (max. 5 bodů) 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 

teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci (max. 10 bodů) 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou (max. 10 bodů) 
5) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní 

část, doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.) (max. 5 bodů) 
 

Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html 
Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu 
a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); 
všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený 
projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Překladatelství: čeština – 
francouzština. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
žádné 
 
další informace:  
utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; 
má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon v následujících tlumočnických 
disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní tlumočení s notací (tzv. vysoká 
konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s textem; má dobrou znalost terminologie a 
žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a 
mezinárodních vztahů. Získá základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických 
věd; schopnost analyticko-kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost 

http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
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zhodnotit kvalitu tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí 
teorie a praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci 
profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační technologie pro 
sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a 
poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven 
uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro 
překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti 
pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti 
(vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí 
práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje podle 
druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie nebo sociologie 
se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých vládních struktur a mezinárodní 
politiky. 
 

 
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 28 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
přijetí bez přijímací zkoušky: Lze prominout pouze písemnou část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu 
srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do 
navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut)  

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů)  
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů)  
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do češtiny a z 

češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 20 bodů) 
2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou (max. 5 bodů) 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 

teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci (max. 10 bodů) 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou (max. 10 bodů) 
5) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní 

část, doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.) (max. 5 bodů) 
 

Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html 
Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu 
a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); 

http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
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všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený 
projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Překladatelství: čeština – němčina. 

další požadavky ke zkoušce:  
žádné 
 
další informace: 
utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; 
má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon v následujících tlumočnických 
disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní tlumočení s notací (tzv. vysoká 
konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s textem; má dobrou znalost terminologie a 
žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a 
mezinárodních vztahů. Získá základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických 
věd; schopnost analyticko-kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost 
zhodnotit kvalitu tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí 
teorie a praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci 
profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační technologie pro 
sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a 
poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven 
uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro 
překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti 
pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti 
(vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí 
práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje podle 
druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie nebo sociologie 
se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých vládních struktur a mezinárodní 
politiky. 
 

 
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2016/2017: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2016/2017: 27 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia  
přijetí bez přijímací zkoušky: Lze prominout pouze písemnou část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu 
srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do 
navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut) 

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů) 
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4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 
republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů) 

5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 
2. kolo – ústní část 

1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do češtiny a z 
češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 20 bodů) 

2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou (max. 5 bodů) 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 

teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci (max. 10 bodů) 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou (max. 10 bodů) 
5) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní 

část, doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.) (max. 5 bodů) 
 

Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html 
Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu 
a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); 
všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený 
projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Překladatelství: čeština – ruština. 

další požadavky ke zkoušce:  
žádné 
 
další informace:  
utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; 
má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon v následujících tlumočnických 
disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní tlumočení s notací (tzv. vysoká 
konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s textem; má dobrou znalost terminologie a 
žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a 
mezinárodních vztahů. Získá základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických 
věd; schopnost analyticko-kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost 
zhodnotit kvalitu tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí 
teorie a praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci 
profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační technologie pro 
sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a 
poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven 
uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro 
překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti 
pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti 
(vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí 
práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje podle 
druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie nebo sociologie 
se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých vládních struktur a mezinárodní 
politiky. 
 

 
 
 
 

http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
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TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 22 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia  
přijetí bez přijímací zkoušky: Lze prominout pouze písemnou část zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo programu 
srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do 
navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé studium nebyl horší než 1,5 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 105 minut) 

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů) 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do češtiny a z 

češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 20 bodů) 
2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou (max. 5 bodů) 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 

teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci (max. 10 bodů) 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou (max. 10 bodů) 
5) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její relevantní 

část, doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.) (max. 5 bodů) 
 

Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html 
Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu 
a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); 
všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený 
projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí zkoušky na obor Překladatelství: čeština – 
španělština. 

další požadavky ke zkoušce:  
žádné 
 
další informace:  
utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro jazyky; 
má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon v následujících tlumočnických 
disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní tlumočení s notací (tzv. vysoká 
konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s textem; má dobrou znalost terminologie a 

http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html
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žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a 
mezinárodních vztahů. Získá základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických 
věd; schopnost analyticko-kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost 
zhodnotit kvalitu tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí 
teorie a praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci 
profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační technologie pro 
sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a 
poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven 
uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro 
překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti 
pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídicí činnosti 
(vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí 
práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje podle 
druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie nebo sociologie 
se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých vládních struktur a mezinárodní 
politiky. 
 

 
TURKOLOGIE 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2015/2016: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2015/2016: 6 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
okruhy přijímací zkoušky:  

1) předložení seznamu literatury a nárysu projektu diplomové práce a debata o nich (max. 20 bodů) 
2) znalosti reálií, kulturní, historické a politické problematiky oblasti (max. 30 bodů) 
3) zkouška z tureckého jazyka: uchazeč přečte a přeloží předložený text, je schopen o něm v turečtině 

vést kratší rozhovor a prokáže znalost turecké gramatiky analýzou gramatických jevů v textu (max. 40 
bodů) 

4) ověření schopnosti práce s odborným textem ve dvou světových jazycích, z nichž jeden je angličtina, 
druhý němčina, francouzština, španělština nebo ruština (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace:  
ubva.ff.cuni.cz (Ústav Blízkého východu a Afriky) 
 
informace o uplatnění absolventů:  
Absolventi magisterského studia turkologie získají obsáhlou znalost tureckého jazyka (na úrovni C2 SERR), 
budou schopni plynulého ústního i písemného projevu, práce s jazykem při překladatelské či tlumočnické 
činnosti a získají odborné znalosti o turecké kultuře, literatuře a dějinách. Absolventi budou vybaveni 
odpovídajícími znalostmi z oblasti historického a kulturního vývoje Turecka, které jsou nezbytnou podmínkou 
porozumění aktuálnímu kulturně-společenskému vývoji v regionu a práce v dané oblasti stejně 
tak jako práce s turecky mluvícími menšinami v Evropě. Možnosti uplatnění absolventa rostou s významem 
globalizace a mezinárodních styků, a tím i nutnost porozumění mezi různými kulturami. Absolventi dále získají 
znalosti v oblasti vědecké práce a naučí se postupům samostatné badatelské činnosti. 
 

 

http://ubva.ff.cuni.cz/
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UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 24  
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 39 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory Učitelství češtiny 
jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze   
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) český jazyk: motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné 
literatury; lingvistická analýza krátkého českého textu; diskuse nad jedním českým lingvistickým 
textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže) (max. 50 bodů) 
2) literatura: posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české a světové  
literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české literatury 
(max. 50 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
- seznam veškeré prostudované odborné literatury z českého jazyka, lingvistiky a didaktiky jazyka a literatury; 
přehled dosavadní odborné činnosti (publikační činnost, pracovní zkušenosti v oboru apod.), včetně dvou 
vybraných lingvistických textů ze seznamu povinné literatury, 
- seznam veškeré přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné literatury z 
české a světové literatury a literární vědy. 
Seznam literatury a přehled dosavadní odborné činnosti se předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den 
konání ústního kola přijímací zkoušky. 
 
seznam povinné literatury:  
BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a 
sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, s. 164–193. 
BEDŘICHOVÁ, Zuzanna – ŠORMOVÁ, Kateřina (2013): Jazyková gramotnost romských žáků základních škol 
praktických v psaném projevu. Studie z aplikované lingvistiky, 2/2013. 
FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.), Kapitoly z české gramatiky, s. 1126–
1143. Praha: Academia. 
SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie (2012): Intertextualita v procesu osvojování: raná dětská řeč. Slovo a slovesnost, 73, 
s. 345–366. 
SMOLÍK, Filip (2006): Časná znalost jazyka: Vývoj receptivní znalosti jazyka v prvních dvou letech života. 
Československá psychologie, 50, s. 238–250. 
ŠKODOVÁ, Svatava (2012): Nástin využití žákovských korpusů pro jazykové vyučování. In: K. Šebesta – S. 
Škodová (eds.): Čeština – cílový jazyk a korpusy. TUL: Liberec, s. 125–138. 
Texty budou uchazečům zpřístupněny. 
 
další informace:  
ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)  
uclk.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)  
         
informace o uplatnění absolventů: 
Po úspěšném dokončení navazujícího magisterského studia učitelství českého jazyka a literatury bude 
absolvent vybaven následujícími kompetencemi, které mu umožní uplatnit se v těchto oblastech:  

a) plně rozvinuté kompetence v oblasti obecně učitelské a oborově-učitelské, aby mohl působit 
- v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) jako učitel v oboru 
bohemistiky a oborech blízkých na všech druzích a typech středních škol, na druhém stupni základní školy, 
v jazykových školách a vzdělávacích agenturách pořádajících kurzy pro děti i dospělé; 
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- v dalších profesních pozicích ve vzdělávacím systému, státní správě apod., pro něž je učitelská kvalifikace 
na úrovni navazujícího magisterského studia (zvláště se zaměřením na učitelství ČJL) relevantní;  
- na oborově příslušných pracovištích zahraničních univerzit primárně jako lektor českého jazyka; 

b) plně rozvinuté odborné kompetence v oblasti lingvistické i literárněvědné bohemistiky a literární vědy na 
takové úrovni, aby mohl zastávat jakoukoli pracovní pozici, která bohemistickou kvalifikaci na úrovni 
navazujícího magisterského studia předpokládá (badatel, redaktor klasických i nových médií a 
nakladatelství, korektor, editor, pracovník marketingových a komunikačních agentur, tiskový mluvčí, textař 
atd.); 

c) odborné kompetence rozvinuté na takové úrovni, aby se mohl ucházet o pokračování v doktorském studiu, 
primárně v oborech Český jazyk, Česká literatura, Didaktika konkrétního jazyka, Pedagogika a oborech 
blízkých.  

___________________________________________________________________________________________ 
 
UČITELSTVÍ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 36  
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 51 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory Učitelství českého 
jazyka a literatury pro střední školy a Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy  
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze   
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) motivace a orientace v oboru (max. 20 bodů) (s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné 
literatury a přehledu odborné činnosti)  

2) komentář k textu nerodilého mluvčího (max. 40 bodů) (komentář k ukázce češtiny cizince, event. jiné 
osoby, která češtinu (dosud) nezvládla na úrovni odpovídající běžné úrovni dospělého rodilého 
mluvčího) 

3) diskuse k vybranému jevu z českého jazyka nebo lingvistickému problému vycházející ze seznamu  
odborné literatury předloženého uchazečem (max. 40 bodů) 
  

další požadavky ke zkoušce:  
Seznam veškeré prostudované odborné literatury z českého jazyka, lingvistiky a didaktiky jazyka a 
přehled dosavadní odborné činnosti uchazeče (pracovní zkušenosti v oboru, publikační činnost, 
spolupráce na grantových projektech, účast v odborných soutěžích apod.) uchazeč předloží 
k nahlédnutí přijímací komisi v den konání ústního kola přijímací zkoušky. 

 
další informace: ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)  
         
informace o uplatnění absolventů: 
Po úspěšném dokončení navazujícího magisterského studia učitelství češtiny jako cizího jazyka bude absolvent 
vybaven následujícími kompetencemi, které mu umožní uplatnit se v těchto oblastech:  

a) plně rozvinuté kompetence v oblasti obecně učitelské a oborově-učitelské i speciální kompetence 
v oblasti češtiny jako cizího jazyka, aby mohl působit 
- v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) jako učitel v oboru 
bohemistiky a oborech blízkých na všech druzích a typech středních škol, na druhém stupni základní školy, 
v jazykových školách a vzdělávacích agenturách pořádajících kurzy pro děti i dospělé; zvláště je vybaven 
speciálními kompetencemi pro výuku češtiny pro cizince v různých kurzech češtiny určených pro děti i 
dospělé; 
- v dalších profesních pozicích ve vzdělávacím systému, státní správě apod., pro něž je učitelská kvalifikace 
na úrovni navazujícího magisterského studia (zvláště se zaměřením na učitelství ČCJ) relevantní; zejména 
je vybaven speciálními kompetencemi k tomu, aby působil jako expert (poradce, konzultant) v oblasti 
práce s cizinci a nerodilými mluvčími češtiny obecně;  
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- na oborově příslušných pracovištích zahraničních univerzit primárně jako lektor českého jazyka; 
b) plně rozvinuté odborné kompetence v oblasti lingvistické a základní kompetence v oblasti literárněvědné 

bohemistiky a literární vědy na takové úrovni, aby mohl zastávat jakoukoli pracovní pozici, která takovou 
kvalifikaci na úrovni navazujícího magisterského studia předpokládá (badatel, redaktor klasických i nových 
médií a nakladatelství, korektor, editor, pracovník marketingových a komunikačních agentur, tiskový 
mluvčí, textař atd.); 

c) odborné kompetence rozvinuté na takové úrovni, aby se mohl ucházet o pokračování v doktorském 
studiu, primárně v oborech Český jazyk, Didaktika konkrétního jazyka, Pedagogika a oborech blízkých. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

UČITELSTVÍ LATINSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0 
předpokládaný počet přijímaných: 7 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory Učitelství českého jazyka a 
literatury pro střední školy a Učitelství češtiny jako cizího jazyka 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut) 

1) překlad souvislého textu z latiny do češtiny (s vlastním slovníkem) (max. 25 bodů)  
2) překlad vět z češtiny do latiny (bez slovníku) (max. 25 bodů)  

Písemný test je totožný s testem pro obor Latinský jazyk a literatura. 
 
2. kolo – ústní část  

1) motivace ke studiu oboru (max. 16 bodů)  
2) dějiny římské (resp. antické) literatury a diskuse o přečtených dílech (v překladu i v originále) (max. 17 

bodů)  
3) dějiny antického Říma (resp. antického starověku) a diskuse o základních dílech římské antické 

historiografie a o prostudované odborné literatuře (max. 17 bodů)  
 
další požadavky ke zkoušce:  
Při přijímací zkoušce se předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího 
rozhovoru):  

 stručný strukturovaný životopis, 

 bakalářská práce nebo její teze, 

 seznam přečtených latinských děl (v překladu i originále), 

 seznam prostudované odborné literatury. 
 
Rozsah a charakter četby v originále by měl být adekvátní rozsahu a charakteru četby v průběhu bakalářského 
studia Latinského jazyka a literatury na FF UK: http://urls.ff.cuni.cz/cs/studium/xlatina/xlatina-bakalarske-
studium/povinna-cetba-lat-bak/. 
 
další informace:  
urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je připraven pro výuku latiny na gymnáziu, odborné střední škole (zdravotní, umělecké, sociální nebo 
jiné), případně vysoké škole. Má přehled o vývoji latinského jazyka od počátků až do pozdní antiky a o 
proměnách latiny v období středověku a raného novověku. Má i hlubší znalost o postavení latiny v rámci 
indoevropského jazykového prostoru. Je dobře obeznámen se stylovými vrstvami latiny a dovede tyto znalosti 
uplatnit při jazykovém výkladu latinského literárního textu. Má dostatečně hluboké teoretické znalosti i 
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praktické dovednosti v oblasti oboustranného překladu. Je důkladně seznámen s vývojem latinského 
písemnictví, charakterem jednotlivých vývojových etap a s recepcí antické literatury v pozdějších obdobích. 
Dobře se orientuje i v dalších oblastech antické, zvláště pak římské, resp. latinské kultury – v historii a 
kulturních reáliích, filozofii, náboženství a mytologii, a je k tomu vybaven základními znalostmi tzv. pomocných 
disciplín. Ovládá základní metody odborné a vědecké práce a je si dobře vědom nároků na odbornou 
odpovědnost a poctivost. Nedílnou součástí odborné výbavy absolventa jsou znalosti pedagogicko-
psychologické problematiky vyučování spolu se znalostmi oborové didaktiky. 
 

 
VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 17 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 39 
předpokládaný počet přijímaných: 22 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
specializace: lingvistická – slavistika, lingvistická – baltistika, literárně-historickovědná (profilový jazyk studia 
odpovídá jazyku, z něhož uchazeč koná lingvistickou část přijímací zkoušky)  
Specializaci si uchazeč předběžně volí u ústní zkoušky, závazně ji stvrzuje při zápisu. 

přijetí bez přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka (lotyština, litevština, ruština, ukrajinština) 
nejméně na stupni B2 (podle SERR) (max. 34 bodů)  

2) prokázání znalosti dějin východní Evropy (max. 33 bodů)  
3) prokázání znalosti literárního a kulturního vývoje východní Evropy (max. 33 bodů)  

 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace:  
uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen náročné komunikace v cizojazyčném prostředí na úrovni odpovídající jeho výstupní 
jazykové kompetenci na úrovni C2 SERR pro jazyky, zejména v terciérní sféře (turistika, kulturní management), 
v příslušných složkách státní správy (diplomatická služba, ministerstvo vnitra, ministerstvo obchodu a průmyslu, 
ministerstvo obrany aj.), v nevládních organizacích (humanitární mise, imigrační oblast), ve vědecké a odborné 
sféře (badatelské pobyty, vědecké konference, participace na činnosti mezinárodních vědeckých týmů). 
Absolvent je schopen práce s příslušnými cizojazyčnými texty ve zvoleném areálovém jazyce A (litevština, 
lotyština, ruština, ukrajinština). Absolvent je schopen realizovat komerční překlady ze zvoleného areálového 
jazyka A do češtiny (a naopak) pro potřeby státních a soukromých subjektů vyvíjejících společenské a obchodní 
aktivity ve východní Evropě, realizovat překlady uměleckých děl ze zvoleného areálového jazyka A do češtiny (a 
naopak). Absolvent má předpoklady samostatně vypracovávat odborné analýzy pro potřeby domácích státních 
a soukromých subjektů pracujících v oblasti turistického ruchu a informačního marketingu, spolupracovat se 
státními institucemi v příslušné jazykové oblasti regionu při výměně informací ve sféře rozvoje kulturně-
vzdělávacích vztahů a v oblasti hospodářské spolupráce, podílet se na prezentaci České republiky a jejího 
kulturního dědictví v cizojazyčném prostředí regionu (referent kulturních center), pracovat jako vedoucí či 
samostatný programový koordinátor domácích, regionálních a v celoevropském měřítku působících 
zahraničních cestovních agentur, působit ve vědeckých pracovištích a vědecko-vzdělávacích institucích 
(univerzity, vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky). Absolvent je připraven pro další studium 
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příslušných doktorských studijních programů (lingvistika, literární věda, kulturologie, historie, politologie, 
mezinárodní vztahy) na českých i zahraničních univerzitách. 
 

 


