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7.2 Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium (nové 
akreditace) 
 
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 
 
 
ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ   
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 31 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 227 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 40 minut) 

1) test obecných studijních předpokladů (max. 20 bodů) 
2) odborný test (max. 30 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) motivace ke studiu (max. 15 bodů) 
2) orientace v příbuzných vědách (max. 35 bodů) 

 
Obsah odborného testu:  
všeobecný kulturně-historický přehled, vědecké a odborné pojmy a termíny, základní poznatky z obor 
u andragogika a personální řízení a z příbuzných věd (zejména psychologie, sociologie, filozofie, 
pedagogika) 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz:  
koná se, informace budou zveřejněny na webu andragogika.ff.cuni.cz/node/183 (Katedra andragogiky a 
personálního řízení) 
 
další informace: andragogika.ff.cuni.cz (Katedra andragogiky a personálního řízení)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent samostatného studia má teoretické a odborné znalosti andragogiky, vzdělávání dospělých 
v různých oblastech a kontextech, didaktiky dospělých, gerontagogiky a dovednosti v uplatnění 
didaktických prostředků vzdělávání dospělých, má teoretické a odborné znalosti personálního řízení, 
systému personálních procesů a aktivit, metod personální práce a dovednosti jejich aplikace i znalosti 
chování v organizacích. Absolvent má relevantní znalosti z oblasti příbuzných sociálních věd a relevantní 
sociální-psychologické dovednosti, znalosti v oblasti sociálního výzkumu a výzkumu v andragogice a 
personálním řízení. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů si může absolvent prohloubit odborné 
znalosti a získat či prohloubit dovednosti. 
 
Absolvent sdruženého studia má teoretické a odborné znalosti andragogiky, vzdělávání dospělých v 
různých oblastech a kontextech, didaktiky dospělých, gerontagogiky a dovednosti v uplatnění didaktických 
prostředků vzdělávání dospělých, má teoretické a odborné znalosti personálního řízení, systému 
personálních procesů a aktivit, metod personální práce a dovednosti jejich aplikace. Absolvent může volbou 
v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů získat další rozšiřující odborné znalosti a dovednosti. 
Část povinně volitelných předmětů, která zahrnuje předměty sociálněvědního základu programu 
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andragogika a personální řízení, umožňuje studentům nepříbuzných programů získat relevantní znalosti 
těchto disciplín. 
 

 
 
ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 12 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 31 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) esej na jedno ze tří stanovených témat z archeologie pravěku a středověku (max. 20 bodů) 
2) specializovaný test – otázky vztahující se k problematice archeologie (max. 30 bodů)  

2. kolo – ústní část  
1) prověření jazykových znalostí (max. 10 bodů) 
2) prověření znalosti odborné literatury (max. 15 bodů) 
3) odborný rozhovor k odborné tématice (max. 25 bodů) 

  
Uchazeč u přijímací zkoušky prokáže zájem o obor doložený studiem literatury, orientačními znalostmi 
některých archeologických lokalit, významných archeologických nálezů a specializovaných muzejních 
expozic apod., dále znalost cizího jazyka (překlad odborného textu dále znalost cizího jazyka – překlad 
odborného textu z angličtiny, francouzštiny nebo němčiny dle výběru uchazeče) a obecné předpoklady 
pro vysokoškolské studium humanitních programů.  
  
další požadavky ke zkoušce:  
stručné CV, seznam odborné literatury se vztahem k oboru, všechny doklady vztahující se k případné praxi 
na archeologickém výzkumu, odborné středoškolské práce s tématy se vztahem k oboru (předkládá se 
k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: uprav.ff.cuni.cz (Ústav pro archeologii) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen provádět samostatně základní terénní práce spojené s neodkladnou záchranou 
archeologických pramenů. Účastní se zejména pod vedením vědeckých pracovníků (v nutném případě též 
pod vedením pracovníků kvalifikovaných stupněm Mgr.) jako odborně vzdělaný asistent na všech druzích 
archeologických prací (nedestruktivní metody, archeologické odkryvy, dokumentace, technické 
zpracování), přispívá ke zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku. Je připraven k 
případnému pokračování v navazujícím magisterském studiu. 
 

 
 
BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA 

specializace: arabistika, turkologie (realizace konkrétní specializace je podmíněna dostatečným počtem 
přijatých zájemců o daný jazyk) 
volba specializace: předběžně v přihlášce, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci) 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace) Arabistika/Turkologie: 19/15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace) Arabistika/Turkologie: 60/32 
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předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) seznam prostudované literatury a rozhovor nad ním (max. 30 bodů) 
2) obecný kulturní a historický přehled s důrazem na problematiku Blízkého východu a s 

přihlédnutím k tématice související s uvažovanou specializací (max. 60 bodů) 
3) ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
u ústní zkoušky se odevzdává podepsaný seznam prostudované literatury  
 
přípravný kurz: koná se ve formě setkání s uchazeči, informace bude zveřejněna na webu ústavu 
 
další informace: ubva.ff.cuni.cz (Ústav Blízkého východu a Afriky) 

 

informace o uplatnění absolventů: 
Naučíte se psát, číst a hovořit v jazyce specializace; základy dalšího jazyka oblasti (u samostatného 
studia); poznáte dějiny Blízkého východu a severní Afriky; porozumíte kulturám studované oblasti; 
získáte hlubší znalosti náboženských systémů oblasti; budete umět kriticky přemýšlet o současné 
problematice oblasti a jejím vztahu k Evropě. 
  

 

BOHEMISTIKA PRO CIZINCE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v akademickém roce 2015/2016 (stará akreditace): 20  
počet přihlášených v akademickém roce 2015/2016 (stará akreditace): 86 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
požadavky studia programu: Úspěšné studium programu předpokládá znalosti českého jazyka na 
úrovni B2 a kulturněhistorický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  

písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) motivace a zájem o obor (max. 20 bodů) 
2) vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře a 

zvolenému programu – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, 
kulturního a společensko-politického života (max. 30 bodů) 

3) test z českého jazyka (znalost českého jazyka na úrovni B2) (max. 30 bodů) 
4) esej na zadané téma (max. 20 bodů) 

 
Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost 
češtiny jako cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), všeobecný rozhled, zvídavost, věcné 
znalosti v oblasti české kultury, historie a literatury, jazykovou kreativitu. 
 
další požadavky ke zkoušce: nejsou 
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přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: https://ubs.ff.cuni.cz/cs (Ústav bohemistických studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent bakalářského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český 
jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na 
úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky. Naučí se uplatňovat kritické myšlení ve filologické sféře. Bude umět využívat odborné znalosti 
k rozboru textů různých funkčních stylů a k analýze literárního díla. Osvojí si práci s filologickými nástroji 
a pomůckami v tištěné i elektronické podobě (učebnice, gramatiky, slovníky, korpusy a další elektronické 
databáze), a to jak pro učební, tak pro výzkumné potřeby. Absolventi tohoto programu, kteří nebudou 
pokračovat v navazujícím magisterském studiu, mají předpoklady k praktické aplikaci zejména v cestovním 
ruchu, sdělovacích prostředcích, kulturních institucích. Uplatní se jako pracovník v podnikatelské sféře, 
např. v soukromých společnostech obchodujících s Českou republikou či naopak v českých firmách 
obchodujících se zemí původu studenta, resp. vyvíjející jakékoliv zahraniční aktivity, nebo pracovník v 
mezinárodních institucích. Uplatnění najdou absolventi i na českých zastupitelských úřadech v zahraničí, 
především na nediplomatických pozicích, v Českých centrech ve svých zemích, na zastupitelských úřadech 
svých zemí v ČR zejména na nediplomatických pozicích apod. 
 

 
 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 147 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 321 
předpokládaný počet přijímaných: 145 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: U přijímací zkoušky se požadují znalosti v rozsahu gymnaziální látky. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)  
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 180 minut) 

1) písemný test z českého jazyka (maximálně 50 bodů) 
(pravopis, hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, základní 
terminologie, znalost základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce)  

2) písemný test z české literatury (maximálně 50 bodů) 
(základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, 
interpretace textu) 

 
přípravný kurz: koná se, aktuální informace budou zveřejněny na webu 
http://ucjtk.ff.cuni.cz/uchazec/kurz-pro-uchazece/ 
 
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: 
Absolventi využijí získané základy teoretické, odborné a metodické jazykovědné práce na všech 
pracovních pozicích, které vyžadují práci s písemnými či mluvenými jazykovými projevy, ať už se jedná o 
korektury, redakční a ediční práci, nebo tvorbu vlastních textů. Kritický přístup k informacím, porozumění 
komunikačním strategiím a rozvinutý kultivovaný projev vytvářejí předpoklady pro práci ve 
veřejnoprávních médiích, v kulturních institucích a zájmových organizacích, v podnikovém a v 
neziskovém sektoru; absolventi rovněž nacházejí uplatnění v oblasti reklamy a marketingu jako 
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copywriteři. Kromě speciálního vzdělání využijí absolventi také studiem rozvinuté vlastnosti a získané 
znalosti jako obecný kulturní rozhled, komplexní vnímání jazykové a komunikační problematiky a 
samostatnost při řešení zadaných úkolů.  
Absolvent je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu téhož programu nebo ve 
specializovaných programech, jako je Český jazyk – specializační studium, Komparatistika, Učitelství 
českého jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství češtiny jako cizího jazyka. Bohemistické vzdělání 
na bakalářském stupni je zároveň dostatečně univerzální na to, aby případné navazující studium nemuselo 
být vázáno na program bohemistiky, ale aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným či 
kulturologickým programům. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ESTETIKA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 22 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 90 
předpokládaný počet přijímaných: 26 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) motivace a zájem o program (max. 25 bodů) 
2) obecná estetika – vymezení programu v rámci humanitních disciplín (max. 25 bodů) 
3) základní orientace v kategoriálním schématu programu (max. 25 bodů) 
4) rozprava nad prostudovanou literaturou (max. 25 bodů) 

  
další požadavky ke zkoušce:  
seznam prostudované odborné literatury a přečtené beletrie – předkládá se k nahlédnutí u přijímací 
zkoušky 
  
přípravný kurz: nekoná se 
  
další informace: estetika.ff.cuni.cz (Katedra estetiky) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Uplatnění může bakalář estetiky nalézt ve značně široké paletě humanitně zaměřených povolání: kurátor, 
dramaturg, umělecký kritik, odborný redaktor, tvůrčí pracovník v oblasti reklamy; při rozšíření 
vzdělání pak jako pedagog. 
 

 
ETNOLOGIE A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (Etnologie – stará akreditace): 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (Etnologie – stará akreditace): 57 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 
 

1) všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, geografie, sociologie, 
psychologie, filozofie, estetika, aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, 
zejména kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (max. 50 bodů) 
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2) motivace ke studiu a rozprava nad předloženým seznamem přečtené odborné literatury (max. 
50 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené odborné literatury, případně oborově relevantní seminární 
práce, odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o program 
(předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí)  
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: http://etnologie.ff.cuni.cz/ (Ústav etnologie) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Znalosti a dovednosti absolventa bakalářského studia mu umožňují působit v kulturních a paměťových 
institucích specializovaných na ochranu nemateriálního kulturního dědictví a tradiční lidové kultury, 
orgánech státní a veřejné správy a územní samosprávy, a nevládních neziskových organizacích v oblasti 
multikulturní politiky, národnostních menšin a lidských práv. Uplatnění nachází zejména v 1) práci 
s etnickými skupinami, národnostními menšinami, subkulturami a kontrakulturami, 2) institucích řešících 
problematiku integračních a migračních procesů, interkulturní komunikace a multikulturní výchovy, 3) 
organizacích zaměřených na problematiku integrace sociálně vyloučených skupin, 4) prezentaci a využívání 
nemateriálního kulturního dědictví v oblasti folklorismu, národopisu a široce chápané lidové kultury nebo 
5) muzejních a galerijních sbírkách specializovaných na lokální, regionální a národní kulturu. Absolvent je 
odborně vybaven pro práci při implementaci dílčích aktivit státní Vládní koncepce účinnější péče o tradiční 
lidovou kulturu, popřípadě aktivit UNESCO v oblasti nemateriálního kulturního dědictví zejména ve výše 
zmíněných typech institucí na národní, regionální i lokální úrovni, popřípadě v oblasti neziskové činnosti a 
spolkového života. V tomto smyslu představuje Ústav etnologie jedno ze dvou domácích pracovišť (vedle 
Ústavu evropské etnologie FF MU) dlouhodobě a cíleně připravující vysokoškolsky vzdělané odborníky 
tohoto zaměření pro praxi. 
 
Absolvent programu dovede samostatně analyzovat a prezentovat základní problémové okruhy a klíčové 
pojmy a koncepty etnologie, folkloristiky a kulturní antropologie. Má základní přehled o historii, teorii a 
metodologii etnologických disciplín s důrazem na kulturní antropologii. Orientuje se v problematice 
nacionalismu a etnicity, tradiční lidové kultury a folkloru s důrazem na oblast střední Evropy a českých 
zemí. Zná hlavní zásady provádění etnografického terénního výzkumu a psaní odborného textu. Je schopen 
tvořivé odborné i publicistické práce. Umí analyticky a kriticky myslet v oblasti klasické, moderní i soudobé 
sociokulturní antropologie, evropské etnologie, folkloristiky a příbuzných etnologických věd.  
Absolvent sdruženého studia získá kompetenci v základních problémových okruzích a klíčových pojmech a 
konceptech etnologie, folkloristiky a kulturní antropologie a v praxi dále rozšiřuje výstupní kompetenční 
profil získaný studiem dalšího studijního programu v kombinaci. 
 
 

 
 
HEBRAISTIKA A ŽIDOVSKÁ STUDIA 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v akademickém roce 2017/2018 (Hebraistika – stará akreditace): 9 
počet přihlášených v akademickém roce 2017/2018 (Hebraistika – stará akreditace): 21  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  

1) seznam prostudované literatury a rozhovor nad ním (max. 30 bodů) 
2) obecný kulturní a historický přehled s důrazem na židovské dějiny a kulturu (max. 60 bodů) 
3) ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů) 
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další požadavky ke zkoušce: podepsaný seznam prostudované literatury 
 
přípravný kurz: koná se ve formě setkání s uchazeči, informace bude zveřejněna na webu ústavu 
 
další informace: ubva.ff.cuni.cz (Ústav Blízkého východu a Afriky) 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Naučíte se psát, číst a hovořit v moderní hebrejštině; získáte základy biblické hebrejštiny; poznáte dějiny 
Židů v zemi Izraele a v diaspoře; získáte hlubší znalost judaismu; pochopíte geopolitickou situaci oblasti 
Blízkého východu s důrazem na problematiku Státu Izrael; seznámíte se s osudy Židů v českých zemích; 
poznáte izraelskou literaturu a film. 
 

 
 
HISTORIE  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 101 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 256 
předpokládaný počet přijímaných: 100 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují   
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
požadavky studia: Studium programu Historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím 
odborných textů v několika světových jazycích.  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) české dějiny  
2) obecné/světové dějiny  
3) všeobecný kulturně-politický přehled  

(celkem max.: 50 bodů) 
2. kolo – ústní část  

1) české dějiny (max. 20 bodů) 
2) obecné/světové dějiny (max. 20 bodů) 
3) všeobecný kulturně-politický přehled (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a 
ocenění prokazující zájem o program. Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné 
literatury je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Případné seminární, ročníkové práce 
a ocenění prokazující zájem o program, 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. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: ucd.ff.cuni.cz (Ústav českých dějin) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent bakalářského studia má komplexní přehled o historickém vývoji českých i obecných dějin, 
včetně jejich hospodářských a sociálních aspektů. Absolventi jsou připraveni k výkonu povolání v řadě 
veřejných a kulturních institucí. Absolvování je kvalitním předpokladem dalšího specializovaného studia 
historie v magisterském stupni i příbuzných humanitních a sociálněvědních programů. Prohloubené 
znalosti má v oblasti vztahující se k tématu bakalářské práce.  
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MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ 
 
specializace:    
angličtina pro překlad a tlumočení  
francouzština pro překlad a tlumočení  
němčina pro překlad a tlumočení  
ruština pro překlad a tlumočení  
španělština pro překlad a tlumočení 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat i přihlášky na více specializací  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace) AJ/FJ/NJ/RJ/SJ: 60/31/23/8/21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace) AJ/FJ/NJ/RJ/SJ: 
374/86/83/68/51 
předpokládaný počet přijímaných:  
angličtina pro překlad a tlumočení: 55  
francouzština pro překlad a tlumočení: 35 
němčina pro překlad a tlumočení: 35 
ruština pro překlad a tlumočení: 25 
španělština pro překlad a tlumočení: 25  
kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace navzájem (dvouspecializační studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze    
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) test z českého jazyka (společný pro všechny specializace) (max. 24 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 20 bodů) 
3) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 24 bodů) 
4) sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině (max. 16 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 16 bodů) 
 

Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost 
příslušného cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), překladatelsko-tlumočnické vlohy, 
všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, jazykovou kreativitu. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné   
 
upozornění k termínu konání zkoušky: 
Přijímací zkouška na všechny specializace daného studijního programu se koná v jednom termínu 
(uchazeči o dvě a více těchto specializací budou pozváni na tentýž den a hodinu konání zkoušky). 
Písemná zkouška na specializaci němčina pro překlad a tlumočení je totožná se zkouškou na obor 
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation 
Tschechisch – Deutsch. Uchazeči, kteří se hlásí na tento obor a zároveň na specializaci němčina pro 
překlad a tlumočení, skládají zkoušku pouze jednou a výsledek se jim započítává v obou přijímacích 
řízeních. 
 
přípravný kurz: koná se, viz http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-152.html 
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C1 podle SERR, s předpokladem rychlého rozvoje 
jazykových dovedností na vyšší úroveň po zapracování v příslušném oboru. Dále si osvojí základní 
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kompetence v překladu (překlad obecných a odborných textů nižší náročnosti do českého jazyka), 
s předpokladem rozvoje schopnosti překládat dané texty oběma směry na základě praxe v příslušném 
oboru uplatnění. Rovněž získá základní dovednosti v tlumočení doprovodném a bilaterálním, 
s předpokladem rozvoje schopnosti tlumočit konsekutivně na základě praxe v daném oboru uplatnění. 
Získá schopnost teoretické reflexe základních překladatelských a tlumočnických problémů, je připraven 
uplatnit se jako samostatný odborný pracovník, který je schopen zprostředkovávat mezijazykovou 
komunikaci v podniku/instituci jakéhokoliv charakteru. Podle požadavků klienta/zaměstnavatele bude 
schopen rychle se zapracovat do příslušného oboru. Může se uplatnit i na nižších stupních řízení. 
Konkrétně může jít o interního překladatele/tlumočníka, jednatele, asistenta pro vyšší management. Z 
hlediska typu podniku/instituce může jít např. o manažera překladatelských projektů v překladatelských 
agenturách, asistenta vedoucího v překladatelsko-tlumočnických odděleních státních institucí, 
zprostředkovatele pro styk se zahraničím v obchodu, kultuře či vědě. 
 

 
 
RUSKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 22 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace):  75 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
Ústní část 

1) prokázání znalosti ruštiny (minimálně na úrovni A2 SERR pro jazyky) (max. 34 bodů)  
2) prokázání základní orientace v ruské literatuře (max. 33 bodů)  
3) prokázání základní orientace v dějinách Ruska (max. 33 bodů)  

 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se  
 
další informace: uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen práce s ruskojazyčnými texty a běžné komunikace v ruskojazyčném prostředí 
odpovídající jeho výstupní jazykové kompetenci na úrovni C1 podle SERR. Absolvent je připraven 
realizovat komerční překlady (literární i neliterární povahy) z ruštiny do mateřského jazyka (a naopak) 
pro potřeby státních a soukromých subjektů. Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání 
ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další zájmové a oborově specifické aktivity v 
regionu východní Evropy, v oblasti monitoringu ruských médií (analytický pracovník státních institucí a 
organizací působících v terciární sféře), v oblasti masově-komunikačních prostředků jako specialista na 
Rusko, popř. další rusky mluvící oblasti, v odborné žurnalistice (korespondent, odborný redaktor, 
jazykový redaktor), v centrálních strukturách nadnárodních společností operujících v postsovětském 
prostoru (referent obchodního marketingu pro ruskou jazykovou oblast), 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 
turistického ruchu se zaměřením na tvorbu nabídky a realizaci kulturně-poznávacích projektů v regionu 
východní Evropy (delegát cestovní kanceláře, programový koordinátor cestovní kanceláře). Absolvent je 
vybaven nezbytnými odbornými předpoklady pro pokračování ve studiu příbuzných navazujících 
magisterských studijních programů.  
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ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA 
 
specializace pro sdružené studium: starořecký jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, dějiny 
antické civilizace, latinská medievistika, novořecký jazyk a literatura  
specializace pro samostatné studium: klasická filologie, řecká filologie, latinský jazyk a kultura antiky a 
středověku, jazyk a kultura starověkého Řecka, jazyk a kultura starověkého Říma 
volba specializace: V přihlášce si uchazeč zvolí ze dvou variant: novořecký jazyk a literatura (pouze 
sdružené studium) nebo ostatní specializace (sdružené i samostatné studium). Může v přihlášce zvolit i 
obě varianty. Pokud uspěje v přijímací zkoušce na ostatní specializace, zvolí si při zápisu do 1. ročníku buď 
sdružené studium (lze jen v případě, že uspěje i v přijímací zkoušce na alespoň jeden kombinovatelný 
program), anebo samostatné studium. Při zápisu do 2. ročníku studia si potom zvolí jednu ze specializací 
(viz níže).   
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): Řecká antická filologie – 17, 
Latinský jazyk a literatura – 12, Dějiny antické civilizace – 22, Novořecká filologie - 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): Řecká antická filologie – 40, 
Latinský jazyk a literatura – 24, Dějiny antické civilizace – 64, Novořecká filologie - 21 
 
předpokládaný počet přijímaných: novořecký jazyk a literatura: 15; ostatní specializace: 60 
 
kombinovatelnost:  
sdružené studium: starořecký jazyk a literatura (SJL), latinský jazyk a literatura (LJL), dějiny antické 
civilizace (DAC), latinská medievistika (LM), novořecký jazyk a literatura (NJL) 
samostatné studium: každá z těchto specializací je kombinací dvou specializačních zaměření (viz údaje 
v závorkách) – klasická filologie (SJL+LJL), řecká filologie (SJL+NJL), latinský jazyk a kultura antiky a 
středověku (LJL+LM), jazyk a kultura starověkého Řecka (SJL+DAC), jazyk a kultura starověkého Říma 
(LJL+DAC)  
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  
pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: nelze 
pro všechny ostatní specializace: Od přijímací zkoušky bude upuštěno v případě, že uchazeč složil 
maturitní zkoušku z latiny s prospěchem 1 nebo 2, nebo pokud se uchazeč umístil na 1., 2. nebo 3. místě v 
celostátním kole soutěže Certamen Latinum. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se předkládá 
nejpozději do 1. 6. 2019 na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
 
Pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: 
 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury – prověřují se faktické vědomosti uchazeče, 
které by měly vyplývat z četby a studia odpovídajícím zájmu o obor; otázky vědomostního testu 
zjišťují zvláště chronologickou orientaci v novořeckých dějinách a základní znalost řeckých reálií, 
kulturních a politických dějin (s přihlédnutím k období středověku – Byzanci) a aktuálních 
informací o Řecku, a dále vědomosti z oblasti novořecké literární tvorby (významní autoři, díla, 
žánry) i základní vědomosti z oblasti recepce antické kultury (max. 60 bodů) 

2) test z české gramatiky a stylistiky (max. 25 bodů) 
3) test ze světového jazyka – prověřuje se úroveň především gramatických znalostí (max. 10 bodů) 
4) seznam četby (max. 5 bodů) 

 
Světový jazyk pro zkoušku si uchazeč volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, 
španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, 
kdy končí přihlašování na daný program.  
 
Znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu.  
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Další požadavky ke zkoušce: Uchazeči si k přijímacímu řízení přinesou seznam přečtené novořecké 
literatury (v překladu či originále), který přiloží nepodepsaný k písemnému testu. 
 
Pro všechny ostatní specializace: 

 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) ověření předpokladů k filologickému studiu (max. 20 b.) 
2) test všeobecného kulturního přehledu (s důrazem na antickou kulturu a její tradice) (max. 35 b.) 
3) oborový test (test z latinského jazyka nebo rozšiřující test z antických dějin a reálií – uchazeč volí 

při přijímací zkoušce) (max. 35 b.) 
4) test ze světového jazyka (max. 10 bodů) 

 
Světový jazyk pro zkoušku si uchazeči volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, 
španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, 
kdy končí přihlašování na daný program. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: nekoná se  
 
další informace: urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
 
Pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: 
Studium umožňuje jednak pokračování v navazujícím magisterskému studiu, jednak širší uplatnění po 
ukončení bakalářského studia. Absolvent specializace Novořecká filologie je vybaven znalostmi a 
kompetencemi v novořeckém jazyce, které odpovídají stupni B2 podle SERR. Je kvalifikován pro 
samostatnou práci s jazykem, již uplatní zejména v oblasti překládání, redakční a editorské činnosti v 
nakladatelstvích apod. nebo vzdělávání v soukromých či státních jazykových školách nebo cestovním 
ruchu. Má přehledné znalosti o novořecké historii, kultuře, literatuře a reáliích a je odborně připraven pro 
profese, kde je vyžadován všeobecný rozhled a jazyková vybavenost (absolvent má vedle znalostí 
novořečtiny také prověřenu znalost alespoň jednoho světového jazyka). Absolvent je dobře vybaven 
zejména pro práci v oblasti státní správy, v kulturních institucích, ale i v obchodní praxi. Je schopen 
pracovat s odbornou literaturou a aplikovat metody odborné práce. Základy staré řečtiny, antické i 
byzantské kultury, dobré povědomí o balkánské problematice a obecné základy práce s literárním textem 
zajistí širší rozhled v humanitních disciplínách a vytvoří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa v 
jeho dalším vzdělávání. Na uplatnění absolventů může mít zásadní vliv strategická kombinace s druhým 
programem. 
 
Pro všechny ostatní specializace: 
Absolvent si v průběhu studia osvojí rozsáhlý soubor znalostí a dovedností z latinského nebo starořeckého 
jazyka, literatury a jejich kulturního kontextu (podle zvolené specializace). Seznámí se se základními 
oblastmi a etapami antické kultury: s literaturou, dějinami, uměním, náboženstvím a s důležitými reáliemi 
v oblasti veřejné i soukromé. V intenzivním jazykovém kurzu latiny nebo starořečtiny (podle zvolené 
specializace) získá dobrou jazykovou kompetenci opřenou o teoretické znalosti gramatiky a o četbu 
vybraných děl v originále. Je schopen porozumět antickému latinsky nebo starořecky psanému textu a 
náležitě jej interpretovat s přihlédnutím k jeho kulturním souvislostem. Disponuje rovněž znalostmi a 
dovednostmi pro odbornou práci (dovede pracovat s odbornou literaturou, aplikovat metody odborné 
práce, vyhledávat potřebné informace v elektronických databázích, ovládá aktivně jeden světový jazyk). 
Úroveň získaných znalostí poskytuje velmi dobrou orientaci v oboru a solidní základ pro další vzdělávání 
v navazujícím magisterském studiu (zejména programu Řecká a latinská studia, ale i učitelství latiny, 
literární komparatistiky, obecné a srovnávací jazykovědy a dalších), případně v profesním uplatnění na 
vybraných pozicích v kulturních, eventuálně vědeckých a vzdělávacích institucích (např. dokumentační, 
rešeršní a organizační práce v akademických ústavech, vysokoškolských pracovištích, knihovnách, 
nakladatelstvích, redakcích apod.). 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 40 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 97 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) test obecných studijních předpokladů (max. 20 bodů) 
2) test orientace ve společenském dění a v oboru: základní poznatky z oboru sociální práce, sociální 

politiky a příbuzných věd, všeobecný kulturněhistorický přehled na úrovni všeobecné 
středoškolské vzdělanosti, obecné vědecké pojmy a termíny (max. 30 bodů) 

 
2. kolo – ústní část 

1) pohovor o praxi a motivaci uchazeče ke studiu programu sociální práce (max. 25 bodů) 
2) oborové předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti 

základů oboru a příbuzných věd) (max. 25 bodů)  
 
Praxí se rozumí dosavadní činnost uchazeče, která má vztah ke zvolenému programu, placená nebo 
neplacená spolupráce s pracovišti, které mají souvislost s výkonem sociální práce, např. dobrovolnická 
činnost v domově důchodců, působení v neziskové organizaci apod. 
 
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.  

 
přípravný kurz: koná se v dubnu 2019, informace budou zveřejněny na webu http://ksocp.ff.cuni.cz/cs 
 
další informace: ksocp.ff.cuni.cz (Katedra sociální práce) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent bakalářského 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, analytická, 
metodická a koncepční činnost v sociální oblasti, 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.  
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). 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
SOCIOLOGIE 
 
specializace: sociologie, sociologicko-ekonomická studia  
volba specializace: předběžně u ústní části přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen 
jednu specializaci) 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
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počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 33 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 83 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost:  
sociologie: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují 
sociologicko-ekonomická studia: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia: Studium programu předpokládá motivaci k samostudiu odborných sociologických 
textů, schopnost porozumění cizojazyčnému textu, analytické myšlení pro práci s kvantitativními daty, 
formulační a stylistické dovednosti, schopnost tvořivého a kritického myšlení. 
  
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
  
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: cca 120 minut) 

1) test obecných studijních předpokladů (test intelektových schopností) (max. 20 bodů) 
2) test všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských 

věd (max. 17 bodů) 
3) písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu (max. 13 bodů) 

 
Počet správných odpovědí v každé podčásti písemného testu je přepočítán koeficientem, který odpovídá 
bodovému rozsahu dané podčásti (tj. např.  test obecných studijních předpokladů je přepočítán 
koeficientem odpovídajícím rozsahu 0-20 bodů). Bodový zisk tedy není totožný s celkovým počtem 
správných odpovědí. 
 
2. kolo – ústní část  

1) motivace ke studiu (max. 20 bodů) 
2) diskuse nad předloženým seznamem vlastní četby (max. 15 bodů) 
3) diskuse o aktuálním společenském tématu (max. 15 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
u ústní části student odevzdává seznam vlastní četby odborné literatury 
  
přípravný kurz: koná se během února, podrobnější informace budou zveřejněny na webu 
http://ksoc.ff.cuni.cz  
  
další informace: 
nasociologii.ff.cuni.cz (stránky pro uchazeče)  
ksoc.ff.cuni.cz (stránky katedry)   
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent programu je kvalifikovaný pro práci na výzkumných a organizačních úkolech při realizaci 
společenských analýz a v oblasti práce s lidmi. Je připraven na plnění základních organizačně-
operativních, výzkumných a metodických úkolů, může být využit pro řídicí činnosti na nižších stupních 
řízení. Uplatnění nachází v soukromých organizacích, ve státní správě i v neziskovém sektoru, a to např. na 
úsecích sociálního a územního rozvoje (v rámci firem, obecních úřadů, úřadů práce ap.), v organizacích 
pro výzkum veřejného mínění a trhu, v médiích (v analytických odděleních i v redakční práci), v dalších 
organizacích státní správy i neziskového sektoru. Komplexní příprava základů sociologické metodologie a 
teorie poskytuje solidní výchozí pozici pro navazující magisterský stupeň studia a další budování vědecké 
či pedagogické kariéry v oboru sociologie. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA 
  
specializace: maďarská studia, polonistika, slovakistika 
volba specializace: v přihlášce; lze podat i přihlášky na více specializací  
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forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 21 
předpokládaný počet přijímaných: 
maďarská studia: 10 
polonistika: 14 
slovakistika: 6 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu (max. 20 bodů) 
2) obecné jazykovědné znalosti (max. 20 bodů) 
3) základní znalosti maďarské/polské/slovenské literatury (max. 20 bodů) 
4) základní znalosti společensko-politického vývoje a reálií Maďarska/Polska/Slovenska (max. 20 

bodů) 
5) diskuze nad seznamem přečtené odborné literatury a maďarské/polské/slovenské beletrie (max. 

20 bodů) 
 
Pokud se uchazeč hlásí na více specializací programu Středoevropská studia, vykonává zkoušku z okruhů 
1) a 2) pouze jednou a výsledek se mu započítává pro všechny specializace.   
 
další požadavky ke zkoušce:  
Seznam přečtené odborné literatury a maďarské/polské/slovenské beletrie. Seznam se odevzdává u 
přijímací zkoušky.  
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: kses.ff.cuni.cz (Katedra středoevropských studií)  
     
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi jsou vybaveni praktickými znalostmi profilového jazyka (maďarštiny, polštiny nebo 
slovenštiny) na stupni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kromě 
odpovídající jazykové kompetence mají i základní znalosti z oblasti vědecké metodologie jednotlivých 
složek studia (jazykověda, literární věda a historie). Absolventi jsou připraveni k poskytování odborných 
analytických a poradenských služeb v návaznosti na zvolenou jazykovou profilaci. Uplatní se zejména v 
kulturním a turistickém průmyslu, v organizacích a firmách rozvíjejících mezinárodní spolupráci a 
v médiích (např.: pracovník Správy českých center pro příslušnou jazykovou oblast, referent Ministerstva 
zahraničních věcí, regionální rozvoj, monitoring středoevropských médií a tvorba informačních bází, 
korespondent, odborný redaktor, jazykový redaktor, editor, referent marketingu pro příslušnou 
jazykovou oblast, informační podpora domácím a zahraničním firmám vstupujícím na regionální trhy, 
delegát cestovní kanceláře, programový koordinátor cestovní kanceláře, odborný průvodce aj.). 
 

 
 
VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 20 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
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přijímací zkouška: jednokolová (ústní)  
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) všeobecný kulturně společenský přehled se zřetelem k českým dějinám (základní orientace 
v správním uspořádání) (max. 40 bodů) 

2) motivace a zájem o program (max. 30 bodů) 
3) diskuse o přečtené literatuře se vztahem k oboru (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
při zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam prostudované odborné literatury vztahující se k 
programu z oblasti historie, archivnictví, dějin správy, pomocných věd historických 
 
přípravný kurz: nekoná se  
 
další informace: kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Profilovými předměty tohoto studia jsou archivnictví a spisová služba, veřejná správa, pomocné vědy 
historické a novější české dějiny. Absolvent bude vybaven poznatky moderní archivní teorie, diplomatiky, 
paleografie a dějin správy, získá základní odborné a jazykové předpoklady pro práci s archivním 
materiálem především období novověku a moderní doby. Absolvent bude připraven pro práci v orgánech 
státní správy, samosprávy, ve veřejnosprávních institucích, v nevládních organizacích i v hospodářské 
sféře. Bude specialistou zejména pro práci ve spisové službě. Studium zároveň vede absolventy k 
soustavnému sledování vývoje oboru a k přizpůsobování svých znalostí a dovedností vývoji profesních 
požadavků.  
 

 
 
VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA  
 
specializace: litevština, lotyština, ruština, ukrajinština (realizace konkrétní specializace je podmíněna 
dostatečným počtem přijatých zájemců o daný jazyk)  
volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu 
specializaci) 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 17 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 50 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška  

1) prokázání základního přehledu v oblasti obecné jazykovědy (max. 34 bodů)  
2) prokázání základní orientace v dějinách a současné společensko-politické situaci východní 

Evropy (max. 33 bodů)  
3) prokázání základní orientace v literaturách východní Evropy (max. 33 bodů)  

 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií)  
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informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen běžné komunikace v cizojazyčném prostředí odpovídající jeho výstupní jazykové 
kompetenci na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky; je schopen pracovat s příslušnými 
cizojazyčnými texty odpovídajícími zvolenému areálovému jazyku A (litevština, lotyština, ruština, 
ukrajinština). Absolvent je připraven realizovat komerční překlady (literární i neliterární povahy) ze 
zvoleného areálového jazyka A do mateřského jazyka (a naopak) pro potřeby státních a soukromých 
subjektů. Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání ve státních institucích vyvíjejících 
zahraničněpolitické a další zájmové a oborově specifické aktivity v regionu východní Evropy, 
v regionálních státních institucích (na úrovni krajů) vyvíjejících aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce, 
v oblasti monitoringu východoevropských médií (analytický pracovník státních institucí a organizací 
působících v terciární sféře), v oblasti masově-komunikačních prostředků jako specialista na 
východoevropský region, v odborné žurnalistice (korespondent, odborný redaktor, jazykový redaktor), 
v centrálních strukturách nadnárodních společností operujících ve východoevropském prostoru (Litva, 
Lotyšsko, Bělorusko, Ukrajina, Rusko), v domácích státních a soukromých institucích poskytujících 
informační podporu pro domácí a zahraniční firmy vstupující na regionální trh, v centrech turistického 
ruchu se zaměřením na tvorbu nabídky a realizaci kulturně-poznávacích projektů v regionu východní 
Evropy (delegát cestovní kanceláře, programový koordinátor cestovní kanceláře). Absolvent je vybaven 
nezbytnými odbornými předpoklady pro pokračování ve studiu příbuzných navazujících magisterských 
studijních programů.  


