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8.1 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: 100 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 397 
předpokládaný počet přijímaných: 95 
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) 
 
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) 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na studijní program 
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. 
 
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 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. 
 

 
 
DĚJINY UMĚNÍ    
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 31 
počet přihlášených v minulém akademickém roce:  205 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
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)  

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.  
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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.). 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
FILOZOFIE  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 42 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 149 
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: 180 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 
 
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 
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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. 
 

 
 
RELIGIONISTIKA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské  
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 39 
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: 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:  
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 
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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. 
 

 
 


