7.4 Odborné požadavky ke studiu – navazující magisterské 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 navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 31
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 78
předpokládaný počet přijímaných: 36
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) motivace ke studiu programu (max. 20 bodů)
2) odborné znalosti, orientace v příbuzných disciplínách a přehled o odborné literatuře na úrovni
bakalářského vzdělání (max. 50 bodů)
3) rozprava ke zvažovanému tématu diplomové práce (max. 30 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
K ústní zkoušce je požadováno odevzdání vytištěného seznamu prostudované odborné literatury (včetně
nejméně pěti cizojazyčných titulů) a strukturovaného životopisu.
další informace: andragogika.ff.cuni.cz (Katedra andragogiky a personálního řízení)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent samostatného studia má teoretické a odborné znalosti komparativní andragogiky, politiky
vzdělávání dospělých a její transnacionalizace, sociální a speciální pedagogiky dospělých a znalosti a
dovednosti v oblasti poradenství ve vzdělávání dospělých. Absolvent má teoretické a odborné znalosti a
dovednosti v oblastech strategického řízení lidských zdrojů v organizaci, mezinárodního řízení lidských
zdrojů a jeho interkulturních aspektů, pracovního práva a personálního poradenství. Absolvent má odborné
znalosti edukačních kontextů zdravého a aktivního stárnutí a age managementu, má relevantní teoretické
a odborné znalosti i dovednosti z oblasti aplikované sociální psychologie, psychologie práce a organizace a
psychologie učení dospělých. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů absolvent získává další
rozšiřující odborné znalosti a dovednosti.
Absolvent sdruženého studia má teoretické a odborné znalosti komparativní andragogiky, politiky
vzdělávání dospělých a její transnacionalizace a sociální pedagogiky dospělých, má teoretické a odborné
znalosti a dovednosti v oblastech strategického řízení lidských zdrojů v organizaci a mezinárodního řízení
lidských zdrojů a jeho interkulturních aspektů. Absolvent má relevantní teoretické a odborné znalosti i
dovednosti z oblasti aplikované sociální psychologie, psychologie práce a organizace a psychologie učení
dospělých. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů absolvent získává další rozšiřující odborné
znalosti a dovednosti.
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ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 14
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 17
předpokládaný počet přijímaných: 25
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) rozprava o tématu bakalářské práce (v případě již obhájené práce předložit komisi); (max. 50
bodů)
2) výhledy k tématu magisterské práce (max. 20 bodů)
3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře (max. 30 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
Stručný životopis, seznam základní literatury použité v přípravě bakalářské práce (předkládá se u
přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze
bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň
znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce
a rovněž odborné znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia daného programu či oboru.
další informace: uprav.ff.cuni.cz (Ústav pro archeologii)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent je schopen provádět samostatně veškeré terénní práce spojené s neodkladnou záchranou
archeologických hmotných pramenů. Účastní se jako komplexně připravený odborník na všech druzích
archeologických prací (archeologický výkop, dokumentace, technické zpracování, analýza), přispívá ke
zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku ve formě odborných studií, případně
monografií. Je schopen působit ve veřejné správě a podílet se na pracích zaměřených na evidenci a
ochranu archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví. Je připraven
k případnému pokračování v doktorském studiu daného programu.

BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA
specializace: Jazyky a literatury Blízkého východu a severní Afriky; Dějiny a kultury Blízkého východu a
severní Afriky
volba specializace: předběžně v přihlášce, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci)
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): Arabistika – 0, Dějiny a kultura
islámských zemí – 3, Turkologie – 2.
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): Arabistika – 4, Dějiny a kultura
islámských zemí – 5, Turkologie – 2.
předpokládaný počet přijímaných: 25
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
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1) předložení seznamu prostudované literatury a pohovor nad ním (max. 15 bodů)
2) přehled o historickém, kulturním a literárním vývoji Blízkého východu (max. 25 bodů)
3) debata o předloženém nárysu uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (max. 20
bodů)
4) ověření znalosti blízkovýchodního jazyka (uchazeč na místě volí z variant spisovná arabština,
arabský dialekt, perština, turečtina a současně aktivní nebo pasivní užití vybraného jazyka) (max.
30 bodů)
5) ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů)
další požadavky ke zkoušce: u ústního pohovoru uchazeč odevzdá a) seznam prostudované literatury
k danému programu a b) nárys uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (asi 1 strana)
další požadavky ke zkoušce:
podepsaný seznam prostudované literatury se odevzdává u ústní zkoušky
přípravný kurz: koná se ve formě setkání s uchazeči, informace bude zveřejněna na webu katedry
další informace: kbv.ff.cuni.cz (Katedra Blízkého východu)
informace o uplatnění absolventů:
Akademické uchopení blízkovýchodní problematiky buď z historické, nebo jazykovědné a literárněvědné
perspektivy podle specializace; získání schopnosti kritického uvažování o blízkovýchodní tematice; ve
specializaci Jazyky a literatury Blízkého východu a severní Afriky komplexní rozvinutí jazykových
schopností v jednom z jazyků oblasti podle volby studenta (arabština, arabský dialekt, perština, turečtina).
Ve specializaci Dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky získání hluboké znalosti vybraného
výseku starších či moderních nebo soudobých dějin oblasti nebo její části.

DĚJINY UMĚNÍ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 6
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 35
předpokládaný počet přijímaných: 20
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
požadavky studia programu:
Požadují se znalosti dějin umění na úrovni bakalářské státní zkoušky na Ústavu dějin umění FF UK.
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) dějiny českého výtvarného umění (max. 30 bodů)
2) dějiny evropského výtvarného umění (max. 30 bodů)
3) metodologie dějin umění (max. 30 bodů)
4) představa o projektu magisterské práce (max. 10 bodů)
další požadavky ke zkoušce: žádné
další informace: udu.ff.cuni.cz (Ústav pro dějiny umění)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent navazujícího magisterského studia programu Dějiny umění získá soustavné a hluboké znalosti
dějin evropského a českého umění od jeho raně středověkých počátků až do současnosti a světového
umění 19. a 20. století. Tyto znalosti jsou spojeny se znalostí historie teoretického a filozofického myšlení
o umění od antických počátků až do současnosti, znalostí dějin a vývoje dějin umění, i poznáním
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historických, kulturněhistorických, religionistických, sociologických a dalších souvislostí předmětu v
rámci interdisciplinárního zakotvení programu.
Absolventi navazujícího magisterského studia dějin umění nalézají uplatnění jako specialisté a samostatní
odborní pracovníci v muzeích a galeriích, jako samostatní odborní a vedoucí pracovníci v odborných
institucích památkové péče (Národní památkový ústav), jako odborníci v orgánech státní správy a
samosprávy zabývajících se ochranou kulturního dědictví, i podporou a propagací soudobé tvorby až do
úrovně ministerstev (Ministerstvo kultury ČR) a v mezinárodních organizacích ochrany kulturního
dědictví (UNESCO), jako samostatní projektanti průzkumu v institucích a firmách zabývajících se
projekční přípravou a realizací – restaurování a rekonstrukce stavebních památek, či jako teoretici a
specialisté v institucích, zabývajících se rozvojem konzervování a restaurování památek a uměleckých děl
minulosti.
___________________________________________________________________________________________
DIVADELNÍ VĚDA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 6
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 11
předpokládaný počet přijímaných: 8
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) rozprava s uchazečem nad předloženým projektem studia (viz níže) (max. 30 bodů)
2) posouzení předložených prací a rozprava nad nimi (max. 30 bodů)
3) zkouška z teorie a dějin divadla – předpokládaná znalost v rozsahu bakalářské zkoušky z oblasti
teorie a dějin divadla (max. 40 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
Uchazeč předloží návrh tématu diplomové práce (v rozsahu ca. 5 000 znaků) a 1–2 písemné domácí práce
(např. bakalářská práce, seminární práce, delší odborná studie – minimální rozsah alespoň jedné práce je
40 000 znaků) s divadelně-vědnou tématikou, dále přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj.
stručný životopis).
Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 17. května 2019 v obálce na adresu:
Katedra divadelní vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 (Česká republika) buď poštou
(rozhoduje datum poštovního razítka), nebo prostřednictvím podatelny Filozofické fakulty UK.
další informace:
dv.ff.cuni.cz (Katedra divadelní vědy)
facebook.com/divadelnivedaFFUK
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent navazujícího magisterského studia programu Divadelní věda se může vzhledem k získaným
znalostem a osvojeným schopnostem v pozici badatele, teatrologa, redaktora, publicisty či organizátora
uplatnit v rozličných médiích, divadlech, vědeckých institucích, státní či municipální administrativě,
nevládních institucích, občanských organizacích, nakladatelstvích, muzeích apod.

EGYPT A PŘEDNÍ VÝCHOD VE STAROVĚKU
specializace: egyptologie, asyriologie
volba specializace: závazně v přihlášce (lze zvolit jen jednu specializaci)
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forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (Egyptologie – stará akreditace): 1
počet přihlášených v minulém akademickém roce (Egyptologie – stará akreditace): 6
předpokládaný počet přijímaných: 12
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška:
1) odborná erudice, přehled o vývoji a členění daného programu, včetně rozpravy nad
prostudovanou literaturou (max. 35 bodů)
2) rozprava týkající se užší oblasti uchazečova zájmu o daný program (max. 30 bodů)
3) překlad a interpretace textu v klasické egyptštině (specializace egyptologie), v akkadštině
(specializace asyriologie) (max. 35 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
Seznam prostudované odborné literatury a jeden výtisk bakalářské práce (v případě, že nebyla bakalářská
práce obhájena, přinést abstrakt práce obsahující předmět práce, cíl práce, metodologii práce a literaturu
v rozsahu 2–3 normostrany) – předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky.
další informace: cegu.ff.cuni.cz/cs/ (Český egyptologický ústav)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent se uplatní ve všech profesích, které vyžadují schopnost třídit, zpracovávat a kriticky
vyhodnocovat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu.
Může se uplatnit jako samostatný či vedoucí pracovník v institucích zaměřených na shromažďování a
studium památek hmotné kultury a dokladů duchovní kultury a umění dané oblasti, jako jsou muzea,
galerie a další kulturní, eventuálně výchovné instituce. Dále může rovněž působit v hromadných
sdělovacích prostředcích či nakladatelstvích a jako odborný konzultant též ve sféře cestovního ruchu,
obchodních vztahů a nevládních organizací se zaměřením na danou oblast.
Absolvent programu může pokračovat v postgraduálním studiu egyptologie, resp. předovýchodně
zaměřeném studiu (filologie, kultura, dějiny) v ČR i v zahraničí.

ETNOLOGIE A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (Etnologie – stará akreditace): 23
počet přihlášených v minulém akademickém roce (Etnologie – stará akreditace): 32
předpokládaný počet přijímaných: 30
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) rozprava nad výsledky bakalářské práce (max. 40 bodů)
2) všeobecný přehled v etnologii, kulturní antropologii a folkloristice (max. 30 bodů)
3) rozprava nad zamýšleným tématem diplomové práce (max. 30 bodů)
další požadavky ke zkoušce: předložení bakalářské práce nebo její podstatné části (teoretická část,
metodologická část, práce s primárními daty), publikované odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce,

5

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

IBEROAMERIKANISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 11
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 16
předpokládaný počet přijímaných: 18
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
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popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) historie (max. 40 bodů)
2) kultura (max. 30 bodů)
3) geografie (max. 30 bodů)
Nezbytným předpokladem úspěšného studia je alespoň pasivní znalost španělského jazyka (nezkouší se
během přijímací zkoušky; během studia nabídka intenzivního kurzu).
další požadavky ke zkoušce: žádné
další informace: sias.ff.cuni.cz (Středisko ibero-amerických studií FF UK)
informace o uplatnění absolventů:
Ve všech oblastech kontaktu s hispánským světem v kulturní, politické i ekonomické oblasti, Ministerstvo
zahraničních věcí a diplomatické úřady zemí latinskoamerického světa v ČR, turistický průmysl, české i
zahraniční podniky zaměřené na hispánský a lusobrazilský svět.

INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (Informační studia a knihovnictví – stará
akreditace): 19
počet přihlášených v minulém akademickém roce (Informační studia a knihovnictví – stará
akreditace): 26
předpokládaný počet přijímaných: 36
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) motivace ke studiu (viz motivační dopis a strukturovaný životopis) (max. 40 bodů)
2) základní znalosti oboru (max. 30 bodů)
3) prostudovaná odborná literatura (viz seznam literatury) (max. 30 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a motivační dopis
(pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované odborné literatury v tištěné
formě k posouzení – volí si minimálně deset titulů z navrženého seznamu odborné literatury, viz
http://uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč). Motivace ke studiu, znalosti oboru a schopnost interpretace
prostudované literatury budou hodnoceny na základě rozhovoru s uchazečem.
další informace: uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent je připraven k výkonu povolání informačního specialisty nebo knihovníka pracujícího na
středním a vyšším článku řízení informačních pracovišť a knihoven. Absolvent je vzdělán v oblasti
nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování
kvalifikovaných informačních služeb ve vědě, technice, místní správě, školství, kultuře i komerční sféře.
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INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURA
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (Informační studia a knihovnictví – stará
akreditace): 17
počet přihlášených v minulém akademickém roce (Informační studia a knihovnictví – stará
akreditace): 31
předpokládaný počet přijímaných: 23
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) motivace ke studiu (viz motivační dopis a strukturovaný životopis) (max. 40 bodů)
2) základní znalosti oboru (max. 30 bodů)
3) prostudovaná odborná literatura (viz seznam literatury) (max. 30 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a motivační dopis
(pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované odborné literatury v tištěné
formě k posouzení – volí si minimálně deset titulů z navrženého seznamu odborné literatury, viz
http://uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč). Motivace ke studiu, znalosti oboru a schopnost interpretace
prostudované literatury budou hodnoceny na základě rozhovoru s uchazečem.
další informace:
uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent je připraven k výkonu povolání informačního specialisty nebo knihovníka pracujícího na
středním a vyšším článku řízení informačních pracovišť a knihoven. Absolvent je vzdělán v oblasti
nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi pro účely řízení i vlastního poskytování
kvalifikovaných informačních služeb ve vědě, technice, místní správě, školství, kultuře i komerční sféře.

ITALIANISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 3
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 10
předpokládaný počet přijímaných: 15
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) italská literatura – znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na
oboru italianistika (max. 35 bodů)
2) teoretická znalost italského jazyka – fonologie, morfologie a syntax současné italštiny v rozsahu
požadavků k bakalářské zkoušce na oboru (max. 35 bodů)
3) praktická znalost italského jazyka – rozhovor na obecné téma z italských dějin, italského umění či
italských reálií (max. 30 bodů)
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Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské zkoušky;
předpokládá se rovněž rámcový přehled o italské historii a italských kulturních dějinách.
další požadavky ke zkoušce:
U přijímací zkoušky se odevzdává:
 seznam četby obsahující 50 děl italské beletrie (alespoň 20 děl přečtených v originále).
U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí:
 výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,
 výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či diplom získaný v předchozím
studiu,
 strukturovaný odborný životopis.
další informace: urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent má výbornou znalost běžné italštiny (úroveň C2) a odborné italštiny humanitních oborů,
ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk, literární teorie a literárních a
kulturních dějin Itálie i vhled do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu
a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor,
pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích,
podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.

ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA
specializace: starořecký jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, dějiny antické civilizace, latinská
medievistika, klasická filologie, řecká filologie, latinský jazyk a kultura antiky a středověku, jazyk a kultura
starověkého Řecka, jazyk a kultura starověkého Říma
volba specializace: Specializaci si uchazeč předběžně zvolí u přijímací zkoušky; může si předběžně zvolit
i více specializací. Přijímací komise úspěšnému uchazeči sdělí (stanovisko komise bude uchazeči vydáno
spolu s rozhodnutím o přijetí), které specializace jsou pro něj vhodné. Z doporučených specializací si
uchazeč závazně zvolí při zápisu do studia.
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (staré akreditace): Dějiny antické civilizace – 0,
Latinská medievistika – 6, Latinský jazyk a literatura – 6, Novořecká filologie – 3, Řecká antická filologie 1
počet přihlášených v minulém akademickém roce (staré akreditace): Dějiny antické civilizace – 3,
Latinská medievistika – 8, Latinský jazyk a literatura – 9, Novořecká filologie – 4, Řecká antická filologie 2
předpokládaný počet přijímaných: 30
kombinovatelnost:
pouze sdružené studium: starořecký jazyk a literatura (SJL), latinský jazyk a literatura (LJL), dějiny antické
civilizace (DAC)
samostatné i sdružené studium: latinská medievistika (LM)
samostatné studium: každá z těchto specializací je kombinací dvou specializačních zaměření (viz údaje
v závorkách) – klasická filologie (SJL+LJL), řecká filologie (SJL+novořecký jazyk a literatura), 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: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
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1) ověření schopnosti práce s texty v pramenných jazycích (klasická latina, středověká latina, stará
řečtina – jazyky i úroveň ověření uchazeč volí na místě dle svého zájmu o konkrétní specializace, v
případě zájmu je možná písemná příprava) (max. 40 bodů)
2) dějiny antické řecké, římské, středověké latinské, byzantské či moderní řecké literatury nebo
dějiny antického Řecka a Říma nebo kultura latinského středověku, Byzance či moderního Řecka
– diskuse o přečtených dobových dílech (v překladu i v originále) i prostudované odborné
literatuře (konkrétní otázky budou vycházet z uchazečova zájmu o specializace i seznamu četby,
při zájmu o specializaci „řecká filologie“ bude část pohovoru vedena v novořečtině) (max. 40
bodů)
3) motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
další požadavky ke zkoušce: Při přijímací zkoušce se jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru a
posouzení motivace ke studiu oboru komisi předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě:
- seznam přečtené primární a sekundární literatury,
- výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze,
- stručný strukturovaný životopis.
přípravný kurz: nekoná se
další informace: urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent navazujícího magisterského studia programu Řecká a latinská studia dosáhl vysoké úrovně
jazykové kompetence v jednom ze specializačních jazyků, tj. starořečtině nebo latině. Je vybaven
rozsáhlým souborem znalostí z literatury a historie podle zvolené specializace a je komplexně
metodologicky vyškolen v odborné práci (lingvistické, literárněvědné nebo historické). Díky tomu je
schopen samostatně a náležitě, v daném kulturním kontextu a i v širším rámci vývoje lidské civilizace,
interpretovat řecké nebo latinské texty. Je tak vybaven pro práci ve vědeckých ústavech, nakladatelstvích,
muzeích, archivech, knihovnách a dalších kulturních institucích, ať už veřejných nebo soukromých,
vyžadujících dobrý kulturní přehled a blíže nespecifikované humanitní vzdělání, pro překladatelskou
práci, práci v cestovním ruchu, profesi učitele v příslušné specializaci na vysokých a jazykových školách a
v případě specializací orientovaných na latinu (a po doplnění pedagogického vzdělání) i na středních
školách a pro následné doktorské studium v rámci programů Klasická filologie, Dějiny antického
starověku a Latinská medievalistika a novolatinská studia, ale i programů příbuzných (literární
komparatistika, obecná a srovnávací lingvistika, religionistika, estetika ad.) Vzhledem k tomu, že studium
klade vysoké nároky na soustředení, akribii, peclivost a presnost a ze resení odbornych problemů není
možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností, mohou se absolventi uplatnit na všech
místech, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny.

SOCIÁLNÍ PRÁCE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 39
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 40
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: 30 minut)
1) znalosti z oblasti sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd
2) znalost odborné literatury a aktuálního dění v dané oblasti
3) obecné vědecké pojmy a termíny
(celkem max.: 50 bodů)
2. kolo – ústní část

10

1) pohovor o tématu bakalářské práce (max. 10 bodů)
2) odborné předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti
z daného oboru a příbuzných věd) (max. 25 bodů)
3) pohovor o praxi (dosavadní odborné činnosti uchazeče) a motivaci ke studiu (max. 15 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
 uchazeč u ústní části přijímací zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury, motivační
esej (v rozsahu 1–1,5 strany A4) a seznam doložených praxí
 uchazeč u ústní části přijímací zkoušky předkládá k nahlédnutí doklady o praxi (dokladem o praxi
je potvrzení organizace, se kterou uchazeč spolupracoval, s vyznačením rozsahu) a bakalářskou
práci nebo její teze
přípravný kurz: koná se v dubnu 2019, informace budou zveřejněny na webu katedry
další informace: ksocp.ff.cuni.cz (Katedra sociální práce)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent magisterského studia je plně kvalifikovaným sociálním pracovníkem podle platné legislativy. Je
oprávněn realizovat činnosti sociální práce, jako je zejména sociální diagnostika, řešení sociálně právních
problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, odborné činnosti v
zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální
poradenství a sociální rehabilitace, zjišťování potřeb obyvatel obce a kraje a koordinace poskytování
sociálních služeb. Dále je také připraven pro výkon činností v oblasti řízení sociální práce (sociální
management), sociální analýzy a sociálního výzkumu, sociální terapie stejně jako v metodických a
koncepčních záležitostech (sociální plánování).
Absolventi se mohou uplatnit na pozici sociálního pracovníka v oblasti státní správy, samosprávy a v
neziskových organizacích. Nejčastěji se jedná o pracovní pozice v resortu MPSV (např. v domovech pro
seniory, na místních úřadech v odboru sociálně-právní ochrany dětí, na úřadech práce), MŠMT (např. v
dětských domovech, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež), MV (např. v uprchlických
zařízeních), MSp (např. jako asistent probační služby), MZ (např. v dětském centru, v nemocnici, v
psychiatrickém komunitním centru).

SOCIOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 19
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 41
předpokládaný počet přijímaných: 30
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: cca 75 minut)
1. test obecných studijních předpokladů (test intelektových schopností) (max. 13 bodů)
2. test znalostí z obecné sociologie, dějin sociologie, sociologické metodologie a všeobecného
kulturního a historického přehledu (max. 20 bodů)
3. interpretace výsledků třídění dat prvního a druhého stupně (max. 17 bodů)
2. kolo – ústní část
1. motivace ke studiu, dosavadní výsledky (bakalářská práce, příp. další výsledky relevantní pro
studium programu) (max. 20 bodů)
2. znalosti obecné sociologie a dějin sociologie (max. 15 bodů)
3. znalosti metod a technik sociologického výzkumu (max. 15 bodů)
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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 0–13 bodů). Bodový zisk tedy není totožný s celkovým počtem
správných odpovědí.
další požadavky ke zkoušce:
u ústní části student předkládá k nahlédnutí seznam veškeré dosud přečtené odborné literatury
další informace:
nasociologii.ff.cuni.cz (stránky pro uchazeče)
ksoc.ff.cuni.cz (stránky katedry)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent je prostřednictvím pokročilého studia sociologické teorie a metodologie připravován pro
samostatnou a plně kvalifikovanou práci v oboru sociologie.
Absolvent je kvalifikovaným odborníkem v oblasti analýz společenských jevů a sociálního výzkumu,
uplatnění nachází zejména ve výzkumných organizacích základního i aplikovaného výzkumu, v oblasti
státní správy, v soukromém i neziskovém sektoru. Typickými pracovišti absolventů jsou výzkumné
organizace, jako je AV ČR, výzkumné ústavy při ministerstvech, analytická oddělení orgánů statní správy i
soukromých firem, organizace výzkumu veřejného mínění a trhu, organizace a oddělení zaměřené na
organizační rozvoj, sociálních služby nebo sociální prevenci. Příprava je zaměřena na schopnost
absolventa provádět analýzu praktických problémů, získávat a vyhodnocovat empirická data, nacházet
originální řešení formou aplikace sociologické optiky a předkládat praktická doporučení. Absolvent je
schopen samostatně připravovat a realizovat náročnější výzkumné projekty a uplatnit přitom pokročilé
analytické postupy; je schopen vést malé týmy zaměřené na jejich řešení. Navazující magisterské studium
umožňuje osvojení kompetencí potřebných pro pedagogické působení v sekundárním a terciárním
vzdělávání a poskytuje všechny klíčové předpoklady pro další rozvoj výzkumných dovedností
prostřednictvím doktorského studia sociologie.
__________________________________________________________________________________________________________________________
STUDIA NOVÝCH MÉDIÍ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 22
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 88
předpokládaný počet přijímaných: 20
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
1. kolo – ústní část
1.1 zájem o program a motivace k jeho studiu (max. 20 bodů)
1.2 všestranná znalost oboru (max. 20 bodů)
1.3 praxe v oboru - viz strukturovaný životopis (max. 20 bodů)
1.4 záměr diplomové práce - viz projektový záměr diplomové práce včetně seznamu
zdrojů (max. 20 bodů)
1.5 prostudovaná odborná literatura - viz seznam prostudované odborné literatury (max.
20 bodů)
další požadavky ke zkoušce: strukturovaný životopis, projektový záměr diplomové práce včetně
seznamu zdrojů, seznam prostudované odborné literatury; všechny tyto dokumenty povinně předkládá
uchazeč u ústní části přijímací zkoušky v písemné podobě a jsou nedílnou součástí jejího bodování
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další informace: http://novamedia.ff.cuni.cz (webové stránky programu Studia nových médií při Ústavu
informačních studií a knihovnictví),
http://www.snmprijimacky.cz (rozcestník informací pro uchazeče a uchazečky o studium programu
Studia nových médií)
informace o uplatnění absolventů (samostatného studia):
Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a
poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a
kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde
je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, v široké aplikační oblasti informačních
technologií (ve firmách a studiích zabývajících se grafickým designem, televizních a filmových ateliérech,
reklamních agenturách, propagačních a firemních odděleních, projekčních kancelářích, softwarových
firmách atd.), se schopností založit vlastní firmu produkující multimediální tvorbu, webové stránky,
multimediální výukové prezentace, reklamní a propagační animované televizní a filmové klipy, počítačové
hry apod., je projektantem informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky s
vyspělou multimediální kulturou, tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů
určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem,
konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a
obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy.
informace o uplatnění absolventů (sdruženého studia):
Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a
poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a
kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde
je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, je projektantem, tvůrcem, editorem a správcem
informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské
uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední
(celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a
neziskové povahy.

VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0
předpokládaný počet přijímaných: 15
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Průběh přijímací zkoušky:
1) rozprava o tématu bakalářské práce (max. 50 bodů)
2) všeobecný kulturní a historický přehled (max. 25 bodů)
3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře (max. 25 bodů)
další požadavky ke zkoušce: Uchazeč předloží k nahlédnutí bakalářskou práci (je-li již obhájená) a
seznam prostudované literatury. Pokud uchazeč zatím bakalářskou práci neobhájil, představí ji ústně.
přípravný kurz: nekoná se
další informace: kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia)
informace o uplatnění absolventů:
Absolventi programu budou mít vzhledem ke kvalitní a kvalifikované přípravě široké uplatnění v
následujících oblastech jako:
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- vedoucí pracovníci spisoven všech typů a úrovní veřejné správy, neziskových organizací a
soukromopodnikatelské sféry (soukromého podnikání);
- vedoucí pracovníci správních archivů;
- metodici spisové služby; pracovníci ve všech oblastech veřejné správy - státní správy (ústřední ministerstva, ústřední orgány státní správy, např. ČSÚ, ČÚZK, NBÚ aj.), samosprávy (městské, územní,
profesní, zájmové) i v soukromém sektoru, pracující s tradičními analogovými a především elektronickými
dokumenty.

VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
specializace: litevština, lotyština, ruština, ukrajinština
volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu
specializaci)
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 15
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 32
předpokládaný počet přijímaných: 25
kombinovatelnost: samostatné i sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího
magisterského studia, které to nevylučují
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
popis přijímací zkoušky:
ústní zkouška
1) prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka (lotyština, litevština, ruština,
ukrajinština) nejméně na stupni B2 (podle SERR) (max. 34 bodů)
2) prokázání znalosti dějin východní Evropy (max. 33 bodů)
3) prokázání znalosti literárního a kulturního vývoje východní Evropy (max. 33 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)
další informace:
uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií)
informace o uplatnění absolventů:
Absolvent je schopen náročné komunikace v cizojazyčném prostředí na úrovni odpovídající jeho výstupní
jazykové kompetenci na úrovni C2 SERR pro jazyky, zejména v terciérní sféře (turistika, kulturní
management), v příslušných složkách státní správy (diplomatická služba, ministerstvo vnitra,
ministerstvo obchodu a průmyslu, ministerstvo obrany aj.), v nevládních organizacích (humanitární mise,
imigrační oblast), ve vědecké a odborné sféře (badatelské pobyty, vědecké konference, participace na
činnosti mezinárodních vědeckých týmů). Absolvent je schopen práce s příslušnými cizojazyčnými texty
ve zvoleném areálovém jazyce A (litevština, lotyština, ruština, ukrajinština). Absolvent je schopen
realizovat komerční překlady ze zvoleného areálového jazyka A do češtiny (a naopak) pro potřeby
státních a soukromých subjektů vyvíjejících společenské a obchodní aktivity ve východní Evropě,
realizovat překlady uměleckých děl ze zvoleného areálového jazyka A do češtiny (a naopak). Absolvent má
předpoklady samostatně vypracovávat odborné analýzy pro potřeby domácích státních a soukromých
subjektů pracujících v oblasti turistického ruchu a informačního marketingu, spolupracovat se státními
institucemi v příslušné jazykové oblasti regionu při výměně informací ve sféře rozvoje kulturněvzdělávacích vztahů a v oblasti hospodářské spolupráce, podílet se na prezentaci České republiky a jejího
kulturního dědictví v cizojazyčném prostředí regionu (referent kulturních center), pracovat jako vedoucí
či samostatný programový koordinátor domácích, regionálních a v celoevropském měřítku působících
zahraničních cestovních agentur, působit ve vědeckých pracovištích a vědecko-vzdělávacích institucích
(univerzity, vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky). Absolvent je připraven pro další

14

studium příslušných doktorských studijních programů (lingvistika, literární věda, kulturologie, historie,
politologie, mezinárodní vztahy) na českých i zahraničních univerzitách.
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