7.1 Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium (staré
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

ANGLISTIKA – AMERIKANISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 91
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 352
předpokládaný počet přijímaných: 100
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze; 2. kolo se promíjí uchazečům, kteří dosáhnou v prvním
kole alespoň 38 bodů
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
Přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na studijní program Anglický jazyk a literatura se
zaměřením na vzdělávání.
popis přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
1) kulturně-literární test (max. 10 bodů)
2) porozumění populárně naučnému textu (max. 10 bodů)
3) lingvistický test (max. 10 bodů)
4) gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 10 bodů)
5) esej na literární téma (max. 10 bodů)
2. kolo – ústní část
1) motivace ke studiu (max. 10 bodů)
2) znalost mluvené angličtiny, vyjadřovací schopnosti (max. 20 bodů)
3) četba krásné a odborné literatury (na základě přehledu četby, který uchazeč odevzdá u ústní
zkoušky) (max. 20 bodů)
Přijímací zkouška testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického jazykového
systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost praktického
jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého vyjadřování o
složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárněteoretické a obecné
společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí. Dále zkouška ověřuje
znalost mluvené angličtiny – posuzována je výslovnost, gramatika a vyjadřovací schopnosti v jazyce, tj.
schopnost formulovat myšlenky, reagovat na podněty v hovoru apod. Na základě seznamu četby, který
uchazeč u zkoušky odevzdá komisi, je posuzována základní znalost literatury anglicky mluvících zemí,
rozsah a hloubka čtenářských zájmů, znalost kulturněhistorického kontextu, základních literárněvědných
a jazykovědných pojmů a fakt. Hodnocena je také motivace ke studiu (informovanost o náplni studia
zvoleného oboru, zájem o konkrétní oblasti studia - literární, kulturně-historické nebo jazykovědné,
obecná představa o profesním uplatnění).
další požadavky ke zkoušce:
seznam četby – krásná a odborná anglicky psaná literatura v originále a v překladu (odevzdává se komisi
u ústní části zkoušky); není požadován žádný jazykový certifikát
přípravný kurz: Anglistika nanečisto (informace na webu http://uajd.ff.cuni.cz/pripravne-kurzy)
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další informace:
uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
ualk.ff.cuni.cz (Ústav anglofonních literatur a kultur)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent má dokonalou znalost běžné angličtiny a historických, politických i kulturních reálií anglicky
mluvících zemí (s důrazem na Velkou Británii a USA), spolehlivou znalost odborné angličtiny ve
filologických oborech a kvalitní znalost základů těchto disciplín: lingvistika angličtiny (úvod do
jazykovědy, fonologie a fonetika, morfologie, syntax, dějiny anglického jazyka), literární teorie, dějiny
anglické a americké literatury. Má široké uplatnění tam, kde potřebují vysokoškolsky vzdělané pracovníky
s kvalitní znalostí angličtiny, dějin a kultury anglicky mluvících zemí. Student zvládl jazyk na úrovni C1
Společného evropského referenčního rámce.

ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 33
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 50
předpokládaný počet přijímaných: 40
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
popis přijímací zkoušky:
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě
prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o
jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci;
operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky)
(max. 60 bodů)
3) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení:
a) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je
český jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat
modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny
psané:
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně
přepisovány do psané češtiny
1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě
prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o
jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci;
operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky)
(max. 60 bodů)
3) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)
b) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je
český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou
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skládat modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením a překladem do českého
znakového jazyka:
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně
tlumočeny do českého znakového jazyka
1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě
prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o
jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci – přeloženo do
českého znakového jazyka; operativní dovednosti v češtině + porozumění českému psanému textu
– v psané češtině, bez překladu do českého znakového jazyka (max. 60 bodů)
3) orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) – odborný text v psané češtině, testové
otázky přeloženy do českého znakového jazyka
c) Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických
potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK).
další požadavky ke zkoušce: žádné
přípravný kurz: koná se; kurz je určen pouze pro uchazeče-uživatele českého znakového jazyka,
informace budou zveřejněny na webové stránce Ústavu jazyků a komunikace neslyšících
(http://ujkn.ff.cuni.cz)
další informace:
ujkn.ff.cuni.cz (Ústav jazyků a komunikace neslyšících)
informace o uplatnění absolventů:
Absolventi bakalářského studia pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů při vzdělávání dětí a žáků
se sluchovým postižením, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi,
pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam, Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR, Pevnost – České centrum znakového jazyka, Česká unie neslyšících, Česká komora
tlumočníků znakového jazyka, Trojrozměr, Tichá linka, Tichý svět…), pracovníci ve výzkumu českého
znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod. Mnozí také pokračují ve studiu v navazujícím
magisterském studiu oboru Čeština v komunikaci neslyšících či v oborech jiných.

DĚJINY UMĚNÍ
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 30
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 203
předpokládaný počet přijímaných: 30
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
požadavky studia oboru: Vyžaduje se znalost dějin českého a evropského výtvarného umění a
památkového fondu České republiky, případně i země původu uchazeče.
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
popis přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část
1) znalost architektonického názvosloví (nákresy), ikonografie a kompozice uměleckých děl; doba
trvání: 30 minut (max. 14 bodů)
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2) identifikace uměleckých děl (autor, název, námět, datace, stylové zařazení); doba trvání: 2 minuty
na určení jednoho uměleckého díla (snímku) + na závěr celková rekapitulace všech uvedených
uměleckých děl (max. 36 bodů)
2. kolo – ústní část
1) znalost uměleckohistorické literatury (max. 15 bodů)
2) znalost dějin umění (max. 20 bodů)
3) znalost památkového fondu (max. 15 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
seznam odborné četby (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)
přípravný kurz: nekoná se
další informace:
udu.ff.cuni.cz (Ústav pro dějiny umění)
informace o uplatnění absolventů:
V rámci bakalářského studia získá student základní znalosti a metodologickou výbavu pro kritickou práci
s odbornou literaturou a kvalifikovanou odbornou práci s díly všech oborů výtvarného umění. Absolvent
bakalářského studia oboru Dějiny umění získá dobrý přehled o vývoji evropského a světového umění a
podrobné znalosti dějin českého umění. Dále získá znalosti dějin teoretického myšlení o umění a vývoje
oboru dějin umění, i základní přehled o souvislostech problematiky dějin umění a dalších humanitních
oborů (estetika, historie, filozofie, religionistika ad.). Vedle odborných znalostí získá absolvent i jazykovou
výbavu, nezbytnou jak pro studium odborné literatury, tak pro případné působení v zahraničí.
Absolventi nalézají uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy na úseku památkové péče (úřady
pověřených obcí, krajské úřady), v odborných organizacích památkové péče v dokumentační a provozní
činnosti (pracoviště Národního památkového ústavu), v kulturních odborech orgánů samosprávy (krajské
úřady, městské úřady), ve státních, krajských i soukromých muzeích a galeriích (dokumentace, popř.
kurátorská činnost po absolvování určité praxe a případně dalšího studia), v institucích zabývajících se
středověkou archeologií, teorií konzervování a restaurování, ústavech a firmách projektujících
rekonstrukce a obnovu památek (dokumentátorská činnost pod vedením specialistů), v kulturní
publicistice (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize), v odborné redakční činnosti
nakladatelství při vydávání uměleckohistorických, historických, kulturněhistorických a obrazových
publikací, v redakční praxi při vydávání odborných periodik, v institucích připravujících kulturní nabídku
turistického ruchu (Pražská informační služba, soukromé cestovní kanceláře ad.), v institucích
zabývajících se propagací a prezentací umění a kultury (výstavní agentury atd.).
___________________________________________________________________________________________
DIVADELNÍ VĚDA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 59
předpokládaný počet přijímaných: 20
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
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: 90 minut)
1) oborový test (kulturní a uměnovědný přehled, teorie a dějiny divadla) (max. 50 bodů)
2. kolo – ústní část
1) zkouška z teorie a dějin divadla (max. 20 bodů)
2) rozprava nad prostudovanou a doporučenou literaturou (max. 20 bodů)
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3) rozprava nad písemnými domácími pracemi a jejich zhodnocení (max. 10 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
Dvě písemné domácí práce s divadelní, resp. divadelně-vědnou tématikou (např. recenze inscenace,
analýzy dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle apod. – každá v rozsahu
minimálně 3 600 znaků), seznam odborné četby a stručný životopis. Uvedené materiály je třeba předat
osobně v den konání řádného termínu prvního kola přijímacích zkoušek (písemné části přijímací
zkoušky), případně zaslat poštou na adresu katedry: Katedra divadelní vědy, FF UK, nám. J. Palacha 2, 116
38 Praha 1 (datum odeslání – nejpozději v den konání řádného termínu písemné části přijímací zkoušky).
přípravný kurz:
Podrobnější informace o dvoudenním kurzu „Divadlo do kapsy“ jsou k dispozici na webu katedry
(http://dv.ff.cuni.cz/index.php?menu=uchazec&sub=uchazec&str=pripravny_kurz.php).
další informace:
dv.ff.cuni.cz (Katedra divadelní vědy)
facebook.com/divadelnivedaFFUK
informace o uplatnění absolventů:
U absolventa bakalářského studia se předpokládá orientace v kulturním a uměleckém prostředí,
schopnost pracovat s odbornou literaturou a samostatně uvažovat nad problémy a analyzovat umělecké
artefakty. Vzhledem k těmto dovednostem a předpokládanému osvojení alespoň jednoho cizího jazyka lze
očekávat jeho možné uplatnění v rozmanitých kulturních či kulturně-politických institucích (média,
divadlo, kulturní centra aj.), stejně jako možnost pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studiu
na totožném či jinak spřízněném (zejména uměnovědném) oboru.

FILMOVÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 18
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 124
předpokládaný počet přijímaných: 17
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
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: cca 5 hodin – podle délky promítaného filmu)
1) písemná analýza předvedeného filmu – podstatná je schopnost uchazeče vnímat a interpretovat
filmové dílo a analyzovat jeho stylové prostředky, nikoli popisovat jeho děj (max. 20 bodů)
2) test vztahující se k uvedenému filmu a obecným znalostem z oblasti umění a historie (max. 30
bodů)
2. kolo – ústní část
1) 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 schopnost analytického myšlení o filmech (max. 20 bodů)
2) rozhovor o filmové současnosti – hodnotí se schopnost analytického myšlení o libovolných
aktuálně viděných filmech (max. 20 bodů)
3) rozhovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury – hodnotí se uchazečův
přehled o současné publicistice, teoretickém a historickém psaní o filmu a schopnost kritického
zhodnocení přečtených textů (max. 10 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
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životopis a seznam přečtené odborné literatury (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)
přípravný kurz: Co je to film? informace naleznete na stránkách katedry:
http://film.ff.cuni.cz/htm/0206.htm
další informace:
film.ff.cuni.cz (Katedra filmových studií)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent získal zevrubné vědomosti o světových dějinách kinematografie i o historii českého a
slovenského filmu, osvojil si základní znalost hlavních směrů filmové teorie a estetiky filmu, je orientován
v hlavních tématech diskutovaných v současném bádání, stejně jako se mu dostalo systematické průpravy
k profesi filmového kritika. Vedle toho si odnese základní povědomí o filozofii a velmi dobrou znalost
přinejmenším jednoho světového jazyka. Bakalář filmových studií se může uplatnit jako redaktor v
oborových i šíře kulturních časopisech, v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích
(rozhlas, televize, internet) nebo jako nakladatelský redaktor. Může působit jako kvalifikovaný filmový
kritik a publicista, nalezne uplatnění jako organizátor, dramaturg, lektor, PR pracovník apod. ve štábech
filmových festivalů a přehlídek, ale i ve štábech filmové produkce. Uplatní se i jako odborný pracovník
oborových i dalších kulturních institucí, případně i ve státní správě. Zároveň je připraven pokračovat v
navazujícím magisterském studiu filmové vědy nebo příbuzných humanitních oborů, případně zamířit k
dalšímu studiu na Filmové a televizní fakultě AMU.

FILOZOFIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 50
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 137
předpokládaný počet přijímaných: 50
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
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: 240 minut)*
1) interpretace českého odborného textu v českém nebo slovenském jazyce (max. 30 bodů)
2) překlad cizojazyčného odborného textu (angličtina, francouzština, němčina – dle výběru
uchazeče) do českého nebo slovenského jazyka; při práci lze používat standardní slovníky (včetně
jazykových výkladových), nikoli však slovníky encyklopedického charakteru či jakoukoli další
literaturu; uchazečům se důrazně doporučuje, aby si slovníky přinesli s sebou; k dispozici budou
též slovníky ke společnému použití (max. 20 bodů)
2. kolo – ústní část
1) rozprava nad nejméně jedním z vybraných odborných textů z povinného seznamu, soubor
„klasická četba“ (max. 25 bodů)
2) rozprava nad nejméně jedním z vybraných odborných textů z povinného seznamu, soubor „texty
19. a 20. století“ (max. 25 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
nastudování nejméně dvou titulů odborné literatury dle vlastní volby z každého z obou souborů (tj.
nejméně dvou titulů ze souboru „klasická četba“ a nejméně dvou titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“)
klasická četba:
a) Platón, Faidón
b) R. Descartes, Meditace o první filosofii (bez Námitek a Odpovědí)
c) D. Hume, Zkoumání o lidském rozumu
d) I. Kant, Základy metafysiky mravů
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texty 19. a 20. století:
a) M. Foucault, Diskurs, autor, genealogie
b) W. James, Pragmatismus
c) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění
d) T. S. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí
e) F. Nietzsche, Zrození tragédie z ducha hudby
f) B. Russell, Problémy filosofie
g) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus
přípravný kurz: koná se, informace budou včas vyvěšeny na webových stránkách Ústavu filosofie a
religionistiky (viz níže)
další informace:
ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent je vědomostně a metodicky vybaven k tomu, aby využíval znalosti myšlenkové tradice ke
kritickému hodnocení a formulování principiálních otázek a odpovědí. Dobře ovládá základní metodiku
akademické práce a orientuje se jak v základních obdobích dějin filosofie (antická filosofie, patristika a
scholastika, novověká filosofie, filosofie 19. a 20. století), tak ve filosofii soudobé (analytická tradice,
současná kontinentální filosofie). Samozřejmostí je dobrá znalost dvou světových jazyků a znalost latiny,
resp. řečtiny na úrovni umožňující práci s klasickými filosofickými texty.
Absolvent nachází uplatnění zejména ve správních strukturách ve státním i soukromém sektoru a vůbec
všude tam, kde je třeba zjednat si nadhled v rozhodovacích procesech, a rovněž např. v žurnalistice, v
redakčních či lektorských profesích, resp. ve funkcích, kde je třeba osvědčit schopnost kritického myšlení.
Nejlepší ze studentů budou moci získané schopnosti a vědomosti dále rozvíjet v rámci navazujícího
magisterského studia filosofie nebo jiného příbuzného oboru a posléze se uplatnit jako vědečtí pracovníci.
*Pokud se uchazeč zároveň hlásí na obor Religionistika, skládá první kolo přijímací zkoušky jen na jednom
z oborů – obor si zvolí sám při přijímací zkoušce. Bodový zisk se mu pak započítává pro druhé (ústní) kolo
zkoušky i na druhý obor.

FINSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2017/18: 13
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2017/18: 45
předpokládaný počet přijímaných: 18
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia,
které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
popis přijímací zkoušky:
písemná zkouška (doba trvání: 40 minut)
1) orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině (max. 40 bodů)
2) finské reálie a kultura v celoseverském kontextu (max. 20 bodů)
3) obecná orientace v literatuře, základy finských literárních dějin a vlastní četba (viz další
požadavky ke zkoušce) (max. 40 bodů)
Obsah zkoušky: orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině, obecná orientace v literatuře,
literárních pojmech a dějinách literatury, základy finských literárních dějin, znalosti o finské literatuře na
základě vlastní četby (viz další požadavky), rámcová znalost finské historie i současnosti Finska, orientace
v geografických reáliích a ve finské kultuře (hudba, výtvarné umění, architektura, design, divadlo, film aj.),
vše v základním celoseverském kontextu.
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další požadavky ke zkoušce:
Předepsaná literatura:
– Odborná:
Jutikkala, E. – Pirinen, K.: Dějiny Finska. NLN, Praha 2001
Humpál, M. – Kadečková, H. – Parente–Čapková, V. : Moderní skandinávské literatury 1870–2000.
Karolinum, Praha 2006, strany: 368–452
Čermák, F. : Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha 2007, strany: 58–80 a 202–215
– Beletrie:
Holmströmová, J.: Asfaltoví andělé. Kniha Zlín, 2014.
Jääskeläinen, P. I. : Literární spolek Laury Sněžné. Paseka 2015.
Waltari, M.: Vlak osamělého muže. Hejkal, Havlíčkův Brod 2018.
Další doporučená literatura:
Skalička, V. – souborné dílo I. – III. (vybrané kapitoly). Praha 2004–2006
Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998 a 2004
Překlady finské beletrie do češtiny – viz např. přehledová bibliografie překladů na stránkách oddělení
finských studií: finstina.ff.cuni.cz/finstina/stud_fin_dalsi.php
přípravný kurz: nekoná se
další informace:
https://fin.ff.cuni.cz/cs/ (Oddělení finských studií, Ústav germánských studií)
informace o uplatnění absolventů:
 oblast cestovního ruchu (delegát cestovních kanceláří)
 asistent v podnicích a společnostech obchodujících s Finskem, resp. ve finských podnicích a
společnostech operujících na území České republiky
 kulturní instituce
 oblast sdělovacích prostředků (specialista na finský region)
 zastupitelské úřady (práce na nediplomatických pozicích)
 možnost pokračovat ve studiu navazujícího magisterského oboru finská filologie či navazujících
studijních oborů příbuzných

FONETIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 12
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 38
předpokládaný počet přijímaných: 15
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia,
které to nevylučují
přijetí s upuštěním od 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:
ústní zkouška
1) transkripce textu – čeština (max. 14 bodů)
2) rozbor mluvené a psané podoby češtiny, jejich vzájemný vztah (max. 24 bodů)
3) orientace v základních pojmech jazykovědného popisu a popisu řeči (max. 24 bodů)
4) porovnání zvukového plánu češtiny a cizího jazyka (max. 24 bodů)
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5) kultura vlastního mluveného projevu (max. 14 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
seznam přečtené relevantní literatury a životopis (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)
přípravný kurz: nekoná se
další informace:
fonetika.ff.cuni.cz (Fonetický ústav)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent získá znalosti o zvukovém plánu jazyka (produkce a percepce řeči, akustické vlastnosti
řečového signálu, principy fonologického popisu, osvojování řeči, problematika techniky a kultury řeči) a
osvojí si dovednosti týkající se analýzy řeči (instrumentální i poslechové, na úrovni segmentální i
suprasegmentální). Je připraven pro studium oboru na magisterské úrovni. Při přímém přechodu do praxe
se může uplatnit v profesích vyžadujících schopnost analyzovat a hodnotit zvukovou podobu jazyka,
případně rozvíjet aktivní dovednosti řečové komunikace. Nabízí se zejména uplatnění v institucích s
kulturním zaměřením a v institucích zabývajících se poradenstvím pro lidské zdroje a vzděláváním.
Druhým směrem uplatnění je práce v týmech zaměřených na technické využití řeči, zejména při vytváření
informačních technologií a systémů umělé inteligence. Absolvent má v tomto směru dostatečné teoretické
i dovednostní základy k tomu, aby se mohl po zapracování do problematiky podle potřeby úspěšně
specializovat.

FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 41
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 75
předpokládaný počet přijímaných: 40
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) praktická znalost francouzského jazyka a reálií Francie a dalších frankofonních zemí (max. 50
bodů)
2) francouzská literatura (max. 30 bodů)
3) přehled francouzských dějin (max. 20 bodů)
Požaduje se velmi dobrá znalost francouzštiny (schopnost plynule mluvit a číst beletrii) a předpoklady
k filologickému studiu (všeobecné znalosti z jazykovědy, schopnost komentovat přečtená literární díla se
znalostí terminologie a literárního i historického kontextu).
další požadavky ke zkoušce:
Jako podklad k literární části přijímací zkoušky se komisi předkládá k nahlédnutí seznam četby – nejméně
deset děl francouzské literatury přečtených v překladu či originále.
přípravný kurz: koná se; informace budou zveřejněny na stránkách ústavu
další informace:
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
informace o uplatnění absolventů:
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Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky francouzského jazyka, dějin francouzské literatury,
kultury a dějin Francie a dalších frankofonních zemí. Ovládá francouzštinu na úrovni C1 podle SERR, má
základní znalost angličtiny a dalšího cizího jazyka. Absolvent má předpoklady k navazujícímu
magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu
absolventa. Má uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent
v médiích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách,
v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie.

HISPANISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 40
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 91
předpokládaný počet přijímaných: 40
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) praktická znalost španělštiny (max. 40 bodů)
2) španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin (max. 40 bodů)
3) všeobecné znalosti z jazykovědy (max. 20 bodů)
Požaduje se dobrá znalost španělštiny (schopnost plynule mluvit a číst, zvládnutí základního
gramatického systému – minulé časy, subjunktiv apod.) a předpoklady k filologickému studiu: všeobecné
znalosti z jazykovědy (v rozsahu středoškolského učiva z českého jazyka), schopnost komentovat
přečtená literární díla se znalostí terminologie a literárního i historického kontextu.
První část zkoušky (praktická znalost španělštiny) sestává z rozhovoru, četby a překladu úryvku textu
(např. z novinového článku) a vysvětlení určitého gramatického jevu. Tato část je vedena ve španělštině
(kromě překladu). Druhá část (španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin)
probíhá v češtině, vychází z předloženého seznamu četby (viz níže) a uchazeč má prokázat porozumění
přečteným dílům a schopnost zasadit je do panoramatu světové literatury a literárních směrů. Třetí část
(všeobecné znalosti z jazykovědy) probíhá rovněž v češtině, vychází ze středoškolských znalostí
lingvistických kategorií a pojmů (znalosti si může uchazeč eventuálně rozšířit prostřednictvím některé
odborné příručky, např. Jiří Černý – Úvod do studia jazyka nebo František Čermák – Jazyk a jazykověda) a
předpokládá také základní znalosti o povaze španělského jazyka (např. do jaké jazykové rodiny patří a
proč, rozdíly mezi minulými časy v češtině a španělštině apod.).
V přijímacím řízení se zohledňují výsledky mezinárodních zkoušek DELE vydávaných španělským
Ministerstvem školství a jeho jménem předávané Institutem Cervantes. U prvního okruhu (praktická
znalost španělštiny) uchazeč získává bonifikaci:
A) 5 bodů v případě DELE úroveň B2 vykonané od r. 2010,
B) 7 bodů v případě DELE úroveň C1 vykonané od r. 2010.
C) 9 bodů v případě DELE úroveň C2 vykonané od r. 2010.
Pro připočtení bonifikace je nutné odevzdat u zkoušky notářsky ověřenou kopii tohoto diplomu. Plný
počet bodů za tento okruh (40) mohou získat i uchazeči bez diplomu DELE, pokud u zkoušky prokážou
velmi dobrou znalost španělštiny.
další požadavky ke zkoušce:
A) seznam četby španělské a hispanoamerické literatury – nejméně 10 položek (díla španělských a
hispanoamerických autorů v překladu či originále, samozřejmě je možné předložit i seznam rozsáhlejší)
B) strukturovaný životopis (eventuálně doplněný také informacemi o uchazečových dosavadních
zkušenostech s užíváním španělštiny, např. absolvované odborné soutěže, jazykové kurzy apod.)
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C) v případě, že uchazeč žádá o bonifikaci, je nutno odevzdat notářsky ověřenou kopii diplomu DELE
B2/C1/C2 (viz výše)
Všechny tyto dokumenty se odevzdávají u přijímací zkoušky a budou tvořit součást spisu.
přípravný kurz: bude se konat v sobotu 19. ledna 2019 (dopoledne, cca 4 hodiny), informace o místě
konání a hodině začátku budou s dostatečným předstihem zveřejněny na urs.ff.cuni.cz. Kurz je zdarma. Je
nutné se předem přihlásit na e-mail dora.polakova@ff.cuni.cz.
Uchazeči mají dále možnost využít online přípravného kurzu, který je rovněž zdarma a nabízí prezentace i
praktická cvičení, které studentům pomohou s přípravou na příjímací zkoušku. Online kurz je dostupný
zde: https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=293 (před prvním přihlášením je nutno vyplnit registrační
formulář). Klíč k zápisu: hispanistika.
další informace:
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky španělského jazyka, dějin španělské a hispanoamerické
literatury, kultury a dějin Španělska a Hispánské Ameriky. Ovládá španělštinu na úrovni C1 podle SERR a
má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu
(zejména oborů Hispanistika a Iberoamerikanistika). Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří
podmínky pro profesní flexibilitu absolventa. Má uplatnění v širokém spektru zaměstnání, například jako
redaktor, překladatel, jazykový asistent v mediích, asistent v obchodních firmách, v neziskových
organizacích, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a
Evropské unie. 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-bc-studiumhispanistika/medailonky-absolventu-hispanistiky-aneb-jake-moznosti-uplatneni-mam-po-dokoncenistudia/)

HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2017/18: 22
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2017/18: 70
předpokládaný počet přijímaných: 22
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
požadavky studia oboru: Studium oboru Historie – Evropská studia je náročné na zrak, studenti pracují
s velkým množstvím odborných textů v několika evropských jazycích.
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
popis přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1) evropské dějiny od raného středověku do současnosti – v rozsahu gymnaziálního
středoškolského učiva (max. 20 bodů)
2) evropské kulturní dějiny – v rozsahu gymnaziálního středoškolského učiva (max. 20 bodů)
3) všeobecný rozhled (max. 10 bodů)
2. kolo – ústní část
1) rozprava vycházející ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 20 bodů)
2) rozprava nad konkrétním tématem zvoleným uchazečem (max. 20 bodů)
3) rozprava, jejímž cílem je zjistit hlubší zájem uchazeče o obor (max. 10 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
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Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové 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 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.
přípravný kurz: nekoná se
další informace:
usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent oboru je vybaven základními znalostmi o politickém, sociálním, hospodářském a kulturním
vývoji evropské společnosti od období středověku do současnosti. Má též základní heuristické a
historicko-kritické dovednosti a vědomosti (včetně elektronického získávání informací), jež může přímo
využít nejen při dalším studiu v navazujícím magisterském stupni ale i v praxi, zejména v oblasti kultury
(knihovny, muzea, galerie atd.), v různých stupních státní správy (ministerstva zahraničních věcí, kultury,
školství atd.), v osvětových a neziskových institucích i v širší kulturní oblasti, jako jsou například cestovní
ruch, žurnalistika, redakční a nakladatelská práce.

HUDEBNÍ VĚDA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 22
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 44
předpokládaný počet přijímaných: 18
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
popis přijímací zkoušky:
písemná zkouška (doba trvání: 240 minut)
1) sluchový test (určení a zápis intervalů, stupnic, základních souzvuků; melodicko-rytmický zápis
krátké jednohlasé hudební ukázky) (max. 20 bodů)
2) vědomostní test (určení hudebních ukázek, prověření znalostí z dějin hudby, kultury i obecných
dějin, max. 30 bodů)
3) interpretace odborného textu (max. 18 bodů)
4) písemná práce (esej) o rozsahu cca 300–400 slov (max. 30 bodů)
5) seznam literatury (max. 2 body)
další požadavky ke zkoušce:
seznam prostudované odborné literatury – odevzdává se u zkoušky
přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na webových stránkách ústavu
další informace:
musicology.ff.cuni.cz (Ústav hudební vědy)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvování oboru poskytuje poměrně širokou škálu uplatnění v odborné praxi, k níž patří například
práce v hudebních muzeích a knihovnách nebo práce hudebně organizátorská, dramaturgická, redakční a
publicistická. Z institucí, v nichž mohou absolventi a absolventky uplatnit získané vzdělání, lze uvést
například redakce hudebních a kulturních časopisů (Hudební rozhledy, Harmonie aj.), Český rozhlas
(hudební vysílání) či jiné rozhlasové stanice, privátní firmy jako Supraphon a.s. nebo Editio Bärenreiter
Praha, koncertní jednatelství a agentury atp.
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INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 42
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 80
předpokládaný počet přijímaných: 42
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) motivace ke studiu oboru informační studia a knihovnictví (max. 50 bodů)
2) prostudovaná oborová literatura (max. 50 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá
podepsaný seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení – volí si minimálně dvě knihy a
tři články z navrženého seznamu odborné literatury, viz http://uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč), a to
alespoň ze dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, informační studia, knižní kultura). Na základě
rozhovoru s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu a schopnost základní interpretace
prostudované literatury.
přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na webu http://uisk.ff.cuni.cz
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 nižším
až středním článku řízení informačních pracovišť a knihoven. Absolvent získá znalosti o vyspělých
informačních a knihovnických technologiích pro práci v uvedených institucích a v dalších typech pracovišť
zabývajících se vytvářením, shromažďováním, transformací a správou dat, informací a znalostí ve státní
správě, veřejných institucích, soukromých organizacích, neziskových sdruženích a v dalších typech
pracovišť. Osvojí si metody komunikace se čtenářem, resp. uživatelem různých druhů informačních a
knihovnických služeb. Absolvent zvládne teoretické základy i praktické využití prostředků třídění
informací, jejich ukládání a zpětného využívání.

INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ
forma a typ studia: kombinované bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 21
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 48
předpokládaný počet přijímaných: 40
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) motivace ke studiu oboru informační studia a knihovnictví (max. 50 bodů)
2) prostudovaná oborová literatura (max. 50 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
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Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá
podepsaný seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení – volí si minimálně dvě knihy a
tři články z navrženého seznamu odborné literatury, viz http://uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč), a to alespoň
ze dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, informační studia, knižní kultura). Na základě
rozhovoru s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu a schopnost základní interpretace
prostudované literatury.
přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na webu http://uisk.ff.cuni.cz
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 nižším
až středním článku řízení informačních pracovišť a knihoven. Absolvent získá znalosti o vyspělých
informačních a knihovnických technologiích pro práci v uvedených institucích a v dalších typech pracovišť
zabývajících se vytvářením, shromažďováním, transformací a správou dat, informací a znalostí ve státní
správě, veřejných institucích, soukromých organizacích, neziskových sdruženích a v dalších typech
pracovišť. Osvojí si metody komunikace se čtenářem, resp. uživatelem různých druhů informačních a
knihovnických služeb. Absolvent zvládne teoretické základy i praktické využití prostředků třídění
informací, jejich ukládání a zpětného využívání.

ITALIANISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 17
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 39
předpokládaný počet přijímaných: 25
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) italská literatura – dvě otázky na základě předloženého seznamu četby; uchazeč prokazuje
schopnost začlenit autory a jejich díla do širšího literárněhistorického kontextu (max. 40 bodů)
2) italská gramatika – teoretická otázka vycházející z předepsaného rozsahu 16 lekcí učebnice
Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha Leda 2008/2017) (max. 20
bodů)
3) obecnělingvistická otázka týkající se základních kategorií tvarosloví a skladby (v češtině) – např.
klasifikace slovních druhů, mluvnické kategorie, větné členy, typy vedlejších vět, tvoření slov,
významové vztahy (synonymie, antonymie, homonymie, polysémie apod.) (max. 20 bodů)
4) konverzace v italštině – zájmy, cestování, studium, rodina apod.; požaduje se pouze základní
znalost jazyka v rozsahu 16 lekcí učebnice (viz výše) (max. 20 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
U přijímací zkoušky se odevzdává: seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury (v
překladu či v originále; seznam knih by měl být vyvážený, neměl by např. převažovat jeden jediný autor).
U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: stručný přehled dosavadního studia (střední škola,
jazykové kurzy), popř. odborné činnosti (praxe).
přípravný kurz: nekoná se
další informace: urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
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informace o uplatnění absolventů:
Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky italského jazyka, dějin italské literatury, kultury a dějin
Itálie. Ovládá italštinu na úrovni C1 podle SERR a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků.
Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních
disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa. Má uplatnění v širokém spektru prací,
například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v médiích, asistent v obchodních firmách,
v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva
zahraničí a Evropské unie.

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2017/18: 12
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2017/18: 21
předpokládaný počet přijímaných: 15
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
popis přijímací zkoušky:
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut)
1) slepá mapa Středomořské oblasti (max. 10 bodů)
2) dějiny starověku – testové otázky (max. 20 bodů)
3) umění a archeologie starověku – testové otázky (max. 30 bodů)
4) vizuální paměť, prostorová představivost a pochopení vztahů mezi uměleckými díly, slovní popis
předmětů (max. 20 bodů)
5) jazykové předpoklady – písemné vystihnutí podstaty krátkých odborných textů ze dvou vybraných
jazyků: angličtina, němčina, ruština, francouzština nebo italština (s využitím slovníku) (max. 20
bodů)
další požadavky ke zkoušce: žádné
přípravný kurz: nekoná se
další informace: ukar.ff.cuni.cz/uchazec (Ústav pro klasickou archeologii)
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent bakalářského studia oboru Klasická archeologie je připraven k působení jako:
 pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických pracovišť působících na poli archeologické
památkové péče, zde vesměs v kvalifikaci bakalářské, zpravidla tedy pod odborným vedením výše
kvalifikovaného archeologa
 pomocný archeolog v expedicích a na výkopech
 odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří
 redaktor specializovaný na rozšiřování poznatků v daném oboru
___________________________________________________________________________________________
MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE ČEŠTINA – NĚMČINA / INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION UND
TRANSLATION TSCHECHISCH – DEUTSCH
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 47
předpokládaný počet přijímaných: 14
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
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přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
popis přijímací zkoušky:
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
1) test z českého jazyka (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), překladatelskotlumočnické vlohy, všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a
mezinárodního dění, jazykovou kreativitu a připravenost absolvovat jeden ročník studia v
zahraničí.
Písemná zkouška je totožná se zkouškou na specializaci němčina pro překlad a tlumočení programu
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení. Uchazeči, kteří se hlásí na tuto specializaci a zároveň na
obor Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation
Tschechisch – Deutsch, skládají zkoušku pouze jednou a výsledek se jim započítává v obou přijímacích
řízeních.
další požadavky ke zkoušce: žádné
přípravný kurz: koná se, viz http://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-152.html
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie)
Tento mezinárodní bakalářský studijní obor s dvojím diplomem (double degree) se uskutečňuje na
základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Universität Leipzig ze dne 27. 1. 2014. Obor
povinně zahrnuje absolvování dvou semestrů na Universität Leipzig, a to během druhého ročníku studia.
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 podle SERR. Osvojí si základní kompetence v
překladu a tlumočení, 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.

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 43
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 85
předpokládaný počet přijímaných: 75
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
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ústní zkouška
1) motivační rozhovor (max. 20 bodů)
2) ověření základních vědomostí z lingvistiky současné němčiny (max. 40 bodů)
3) ověření základních znalostí z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti (max. 40
bodů)
Ústní zkouška sestává ze tří částí. V motivačním rozhovoru se uchazeč vyjadřuje ke svým pohnutkám a
důvodům, proč by chtěl studovat germanistiku na FF UK. V lingvistické části je uchazeči předložen úryvek
autentického textu v němčině, jehož část uchazeč přečte nahlas a následně vede se zkoušejícím rozhovor
na témata týkající se jazykových jevů němčiny. Témata vycházejí z předloženého úryvku. Ve třetí části jsou
ověřovány uchazečovy znalosti z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti. Vychází se z
předloženého seznamu přečtené literatury. Do bodového hodnocení všech tří částí vplývá také hodnocení
ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost).
Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B1 podle SERR. K jazykovým diplomům a certifikátům se při
přijímací zkoušce nepřihlíží.
další požadavky ke zkoušce:
seznam přečtené literatury německy píšících autorů (v originále i překladu) – odevzdává se u zkoušky
přípravný kurz: koná se, informace budou uveřejněny na webu
https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy/
další informace:
german.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií)
https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy/ (stránky věnované přijímacímu řízení a
přípravnému kurzu)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent je připraven na komunikaci v současném německém jazyce slovem i písmem (produktivní
znalost) na úrovni B2 podle SERR; disponuje prakticky orientovanými znalostmi geografických,
kulturněhistorických reálií a sociální kompetencí s ohledem na specifický diskurs (receptivní znalost), má
znalosti interkulturních a pragmatických aspektů komunikace, základních proudů a žánrů německy psané
literatury po r. 1945 a zná přední osobnosti německé kultury (Gutenberg, Luther, Goethe, Schiller atd.).
Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména v těchto oblastech: asistent, sekretář ve
veřejnoprávním sektoru, tj. institucích státní správy, administrativní a organizační pracovník v
neziskových organizacích či diplomatických institucích, v soukromém sektoru, tj. finančních, pojišťovacích
a jiných organizacích, v podnikové sféře jako asistent, v cestovním ruchu, tj. v cestovních kancelářích jako
delegát či koordinátor, v dokumentaristice pro materiálové rešerše v kulturněpolitické sféře, v médiích,
kde je třeba vyhodnocovat jazykovou úroveň mediálních produktů, v nakladatelstvích či v marketingu.

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2017/18: 20
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2017/18: 40
předpokládaný počet přijímaných: 20
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
popis přijímací zkoušky:
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
1) motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
2) obecné studijní předpoklady (max. 30 bodů)
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3) oborový test: základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, znalost tří děl nizozemské a vlámské
literatury (viz níže), základní znalost dějin a reálií nizozemské jazykové oblasti (max. 50 bodů)
Předchozí znalost nizozemštiny se nevyžaduje.
další požadavky ke zkoušce:
uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující romány v překladu (popř. v originále),
kterých se budou týkat některé otázky oborového testu:
Hugo Claus: Fámy (orig. De geruchten), Paseka 2005
Willem Frederik Hermans: Už nikdy spánek (orig. Nooit meer slapen), Host 2011
Hella Haasseová: Černé jezero (orig. Oeroeg), Plus 2014
přípravný kurz: nekoná se
další informace:
ned.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení nederlandistiky)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent bakalářského studia nizozemského jazyka a literatury si spolehlivě osvojil základní znalost
nizozemského jazyka (odpovídající úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky). Orientuje se v literatuře, kultuře, reáliích a dějinách nizozemsky mluvící oblasti a má základní
obecně teoretické znalosti oboru. Tyto kompetence může dále rozvíjet v navazujícím magisterském studiu
na české či zahraniční univerzitě i uplatnit v praxi.
Absolvent může pracovat jako asistent v širokém spektru kulturního a politického života. Znalost kultury,
na kterou je kladen důraz, umožní uplatnění v kulturních institucích či sdělovacích prostředcích. Další
možnosti uplatnění najde v cestovním ruchu, v hospodářské a podnikatelské sféře a bude mít i základy pro
překladatelskou činnost.

POLITOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 28
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 131
předpokládaný počet přijímaných: 50
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
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: 30 minut)
1) porozumění anglickému textu – uchazeč vybírá z nabídky odpovědí ty, jež nejvíce odpovídají
obsahu a logice krátkého textu (max. 20 bodů)
2) všeobecný kulturní a geografický rozhled (max. 15 bodů)
3) otázky z politických dějin a současných politických reálií – českých i světových (max. 15 bodů)
2. kolo – ústní část
1) motivace ke studiu (max. 10 bodů)
2) rozbor komisí vybraných dvou děl ze seznamu vlastní četby historické, filozofické a společenskovědní literatury, který uchazeč předkládá u ústní zkoušky (max. 40 bodů)
U zkoušky se hodnotí schopnost kritického čtení odborných textů, zájem o kulturně-politické dění a
historický přehled.
další požadavky ke zkoušce:
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U ústní zkoušky uchazeč odevzdává vlastní seznam prostudované společenskovědní a humanitní
odborné literatury, na jehož základě bude zkoušen. Kvalita vlastního seznamu, množství a charakter
společenskovědní a humanitní odborné literatury jsou komisí taktéž hodnoceny.
přípravný kurz: nekoná se
další informace:
upol.ff.cuni.cz (Ústav politologie)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent získá znalosti v teoriích mezinárodních vztahů, v soudobé politické filozofii, teoriích
demokracie, hlavních otázkách comparative politics či nedemokratických režimech a důkladně se
seznámí s historickým vývojem české politiky a českého politického myšlení. Díky řadě volitelných
předmětů získá přehled o konkrétních politických problémech různých regionů a o dalších otázkách
politických věd, dále o problémech středoevropské politiky, politické sociologii, o dějinách mezinárodních
vztahů či o problematice mezinárodních organizací. Stejně tak se může detailně orientovat v otázkách
českého politického systému a ústavního práva. Během studia je striktně veden k četbě anglických textů, k
rozvoji schopnosti kriticky uvažovat, diskutovat a zaujímat neortodoxní pohledy na společenské
problémy, často velmi odlišné od hegemonního diskurzu. Vzhledem k velkému množství písemných prací
v průběhu studia získá absolvent pravidelný návyk formulovat své postoje na různě rozsáhlém prostoru.
Možnosti uplatnění absolventů jsou poměrně široké – např. ve školství, v oblasti médií, v nichž mohou
absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, političtí analytici atd.; ve státní sféře mohou najít
uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích
atd. Ústav se však primárně věnuje přípravě teoreticky vzdělaných a kriticky myslících lidí, nikoli
konkrétních „expertů“ v daných profesích.

PORTUGALISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 32
předpokládaný počet přijímaných: 24
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
bakalářského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) praktická znalost portugalštiny – požaduje se základní znalost na úrovni A2 SERR; doporučená
literatura: J. Jindrová, L. Mlýnková, E. Schalková: Portugalština, Leda, Praha 2001 (max. 30 bodů)
2) portugalsky psané literatury v kontextu kulturních dějin – uchazeč předloží buď seznam pěti děl
z portugalsky psaných literatur přečtených v překladu či originále, nebo seznam přečtených děl
z české a světové literatury, a prokáže schopnost je komentovat se znalostí terminologie a
kulturních i historických souvislostí (max. 30 bodů)
3) všeobecné znalosti z jazykovědy (max. 20 bodů)
4) reálie lusofonních zemí (max. 20 bodů)
další požadavky ke zkoušce: Seznam četby a dále stručný přehled dosavadního studia (střední škola,
jazykové kurzy), popř. odborné činnosti (praxe) uchazeč odevzdává v písemné podobě u přijímací
zkoušky.
přípravný kurz: koná se (třídenní kurz v rozsahu 6 výukových bloků); informace budou zveřejněny na
webu ústavu
další informace:
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urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií, Oddělení portugalistiky)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky portugalského jazyka, dějin portugalské a brazilské
literatury, geografických a kulturně-historických reálií lusofonní kulturní oblasti. Ovládá portugalštinu na
úrovni C1 a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Má předpoklady k navazujícímu
magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro jeho profesní
flexibilitu. Najde uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent
v médiích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách,
v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie.

PSYCHOLOGIE
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 68
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 1016
předpokládaný počet přijímaných: 65
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
popis přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část (doba trvání: 80 minut)
1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie*; test znalostí z psychologie;
test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění
textu). (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
(biologie nebo základy společenských věd – 15 %, psychologie – 45 %, test studijních předpokladů – 40
%). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez
znalosti výsledků ostatních uchazečů.
2. kolo (ústní část) se skládá z podčástí A a B. Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B
postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 65 bodů.
2. kolo – ústní část, podčást A (max. 40 bodů)
1) rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, o uchazečových zájmech a
předpokladech ke studiu (max. 15 bodů)
2) rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů)
3) analýza videozáznamu mezilidské interakce (max. 10 bodů)
2. kolo – ústní část, podčást B (max. 10 bodů)
1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4
minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z jednoho
nebo více okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky
jako v podčásti A
další požadavky ke zkoušce:
 uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky výčet odborných aktivit
(písemných prací, praxí či stáží doložených adekvátními potvrzeními či osvědčeními apod.) a
přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 strany);
 uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury a písemně zpracovanou
reflexi získaných zkušeností ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu 1–2 stran).
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přípravný kurz:
Název kurzu: Příprava ke studiu oboru psychologie na FF UK
Cíl kurzu: předložit vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu
oboru psychologie, upevnit zájem o obor a umožnit důkladnou přípravu ke studiu.
Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin (leden–duben, 8 setkání, vždy v sobotu, zpravidla 9:30–14:15).
další informace:
kps.ff.cuni.cz (Katedra psychologie)
informace o uplatnění absolventů:
Požadavky na úspěšné splnění studijního plánu bakalářského studia oboru psychologie a profil absolventa
tohoto oboru kladou nároky na porozumění vybraným souvislostem fungování jedince ve společnosti,
rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační kompetence (včetně
správné výslovnosti), porozumění člověku, dovednost vcítit se, odpovídající osobnostní stabilitu a zralost.
Bakalářské studium oboru psychologie je prvním stupněm profesní přípravy. Absolvent bakalářského
studia může pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru psychologie, a získat tak úplné
psychologické profesní vzdělání. Zatímco absolvent bakalářského studia psychologie není připraven pro
výkon profese psychologa v jakékoli oblasti psychologické praxe, je připraven pro práci v rámci středního
managementu v podnicích, ve sdělovacích prostředcích a společenských organizacích, public relations,
reklamních agenturách, vydavatelstvích, najde uplatnění asistenta ve školství, výzkumných odděleních i
v redakční práci, dále ve vězeňství a bezpečnostních složkách, dovede plnit úkoly a pracovat v oblasti
sociálních služeb, jako pracovník humanitárních a neziskových organizací, v orgánech státní správy.
* konkrétní test si volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce
** esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky (bod 1)

RELIGIONISTIKA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 11
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 31
předpokládaný počet přijímaných: 16
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory
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: 240 minut)*
1) interpretace českého odborného textu v českém nebo slovenském jazyce (max. 30 bodů)
2) překlad cizojazyčného odborného textu (angličtina, francouzština, němčina – dle výběru
uchazeče) do českého nebo slovenského jazyka; při práci lze používat standardní slovníky (včetně
jazykových výkladových), nikoli však slovníky encyklopedického charakteru či jakoukoli další
literaturu; uchazečům se důrazně doporučuje, aby si slovníky přinesli s sebou; k dispozici budou
též slovníky ke společnému použití (max. 20 bodů)
2. kolo – ústní část (3 otázky vycházející z předloženého seznamu odborné četby)
1) metody a dějiny religionistiky (max. 10 bodů)
2) náboženský okruh 1 (max. 20 bodů)
3) náboženský okruh 2 (max. 20 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
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Uchazeč odevzdá (při prezenci u ústní části zkoušky) seznam prostudované odborné literatury. Komise
při hodnocení přihlédne ke struktuře a obsahu tohoto seznamu. Dále se hodnotí zejména to, zda posluchač
prostudovaným textům skutečně porozuměl a jakým způsobem dovede s myšlenkami obsaženými v
předložené literatuře dále pracovat.
K první otázce ústní zkoušky uchazeči povinně nastudují jeden z těchto předepsaných titulů:
1. William E. Paden, Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova univerzita,
2002
2. Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, Praha: ExOriente, 2015 (tři vybrané kapitoly)
3. Robert A. Segal, Stručný úvod do teorie mýtu, Praha: ExOriente, 2017
přípravný kurz: koná se, informace budou včas vyvěšeny na webových stránkách Ústavu filosofie a
religionistiky (viz níže)
další informace:
religionistika.ff.cuni.cz (religionistika – seznam doporučené četby a další informace pro uchazeče)
ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky)
informace o uplatnění absolventů:
Absolventi mají dobrou znalost jednoho náboženského okruhu a získali základní přehled o
nejvýznamnějších náboženských tradicích a metodologických přístupech ke studiu náboženství. Naučí se
třídit a zpracovávat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném
projevu. Jsou schopni číst plynule odborné texty v angličtině a mají základní znalost jednoho dalšího
světového jazyka. Mají za sebou též minimálně dvouleté studium nějakého náročného klasického či
orientálního jazyka, díky němuž se naučili přesnější a diferencovanější práci s jazykem vůbec. Díky
bytostně mezikulturní povaze religionistiky spojené s nárokem na komparaci a zobecňování dokáží
absolventi lépe porozumět odlišným kulturním světům a tlumočit mezi nimi.
*Pokud se uchazeč zároveň hlásí na obor Filozofie, skládá první kolo přijímací zkoušky jen na jednom
z oborů – obor si zvolí sám při přijímací zkoušce. Bodový zisk se mu pak započítává pro druhé (ústní) kolo
zkoušky i na druhý obor.

SROVNÁVACÍ JAZYKOVĚDA
specializace: védština
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2017/18: 2
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2017/18: 11
předpokládaný počet přijímaných: 12
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia,
které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) reálie z oblasti indoevropské a předovýchodní kultury, historie a literatury v rozsahu doporučené
literatury (max. 30 bodů)
2) základní jazykovědné názvosloví v rozsahu doporučené literatury (max. 25 bodů)
3) četba a překlad anglického odborného jazykovědného textu ze seznamu doporučené literatury,
případně takových textů v dalších jazycích (max. 20 bodů)
4) motivace ke studiu – na základě životopisu a seznamu prostudované literatury (max. 25 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
životopis a seznam prostudované literatury (odevzdává se u přijímací zkoušky)
přípravný kurz: nekoná se
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další informace:
enlil.ff.cuni.cz (Ústav srovnávací jazykovědy)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent bakalářského studia srovnávací jazykovědy disponuje solidními filologickými a jazykovědně
historickými znalostmi vybraného starého indoevropského/semitského jazyka, a orientuje se v materiálu
dalších hlavních dokladových jazyků, jakož i ve vývoji celé jazykové rodiny. Je schopen pracovat s texty i
odbornou literaturou, etymologicky analyzovat materiál, samostatně formulovat a ověřovat vlastní
hypotézy v širším teoretickém rámci teorií jazykové změny i historické jazykovědy. Je vybaven znalostí
současných lingvistických přístupů k jazykové změně, state-of-the art rekonstrukce prajazyka, tedy otázky
dokladů, kulturního významu textů, písemných systémů a dalších aspektů sociolingvistického charakteru.

ŠVÉDSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2016/17: 26
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v ak. roce 2016/17: 131
předpokládaný počet přijímaných: 40
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory bakalářského studia,
které to nevylučují; nelze kombinovat s obory Dánská studia a Norská studia
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
popis přijímací zkoušky:
Písemná část (doba trvání: 65 minut)
1) skandinávské reálie a dějiny (max. 20 bodů)
2) skandinávská literatura (max. 30 bodů)
3) základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, větný rozbor (max. 30 bodů)
4) test z angličtiny (max. 20 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující romány, kterých se budou týkat některé
otázky přijímacího testu:
Johannes Anyuru: Bouře se přihnala z ráje. Praha: Argo, 2014.
Mikael Niemi: Popmusic z Vittuly. Praha: Mladá fronta 2003, nebo Praha: Argo, 2018.
Stig Dagerman: Popálené dítě. Praha: Odeon 1985, nebo Praha: Mot komiks, 2010.
přípravný kurz: nekoná se
další informace:
nordic.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent získá základní znalosti švédštiny (na úrovni B2 SERR). Bude znát reálie Švédska a literaturu,
kulturu a historii celé Skandinávie. Uplatní se např. ve firmách obchodujících se Skandinávií, ve
skandinávských firmách v ČR, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v
zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.
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