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Podmínky přijímacího řízení na FF UK  
pro akademický rok 2014/2015 

- pro další přijímací řízení  
 

Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 
 

1. Základní informace, termíny  
 

• Informace: prijimacky@ff.cuni.cz 

• Termín podání přihlášek: 23. 9. 2014 
 

• Termíny konání přijímacích zkoušek: 
písemné přijímací zkoušky: 23. 10. 2014, ústní přijímací zkoušky: 24. 10. 2014 
náhradní termín přijímací zkoušky: 30. 10. 2014 
 

• Administrativní poplatek: 
520,- Kč za jednu přihlášku  
 
Údaje pro platbu: 
Banka: Komerční banka Praha 1 
Účet: 85631011/0100 
Konstantní symbol: 0308 
Variabilní symbol: 820001 
Specifický symbol: prvních 6 čísel rodného čísla 
SWIFT: KOMB CZ PP 
IBAN: CZ9601000000000085631011 
 
Platbu je možno provést převodem na účet, vkladem v bance na účet či v hotovosti 
v pokladně FF UK.  
 
Přihláška se podává v listinné podobě či na formuláři SEVT. Vyplněnou a podepsanou 
přihlášku je třeba doručit na Oddělení přijímacího řízení FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1, 
116 38 – nejpozději do 23. 9. 2014. V přihlášce je třeba uvést Váš e-mail. 
 
Adresa majitele účtu: 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
 
Přijímací řízení tohoto dodatečně vypsaného oboru se v ostatních bodech řídí pravidly 
uvedenými v Podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015: 
http://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-podminky_text_14_15.pdf  
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Magisterské navazující studium 
Použité zkratky a vysvětlivky: MPP – maximální počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato v ak. roce 
2013/2014 
 

• UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
MPP: 15, U/P: 64/34 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory: 
Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ 
profil absolventa: 
Absolvent studijního programu má založeny základní kompetence pro vykonávání učitelské profese, 
tj. oborové odborné kompetence, pedagogicko-psychologické kompetence včetně příslušné sociálně 
profesní kompetence, oborově didaktické a metodické kompetence. Rozumí vzdělávacímu prostředí 
a svému místu v něm, má vytvořeny komplexy dovedností vážících se k výukové činnosti, rozvoji 
školské instituce i vlastnímu sebevzdělávání a na základě těchto dovedností je schopen konat ve 
prospěch žáků i optimalizace vzdělávacího prostředí.  
Absolventi se dle zákona č. 563/2004 Sb. uplatňují jako učitelé na všech druzích a typech středních 
škol, dále na vyšších odborných školách; tj. absolvent navazujícího magisterského studia oboru 
Učitelství v oboru český jazyk a literatura je vybaven tak, aby byl schopen úspěšně vyučovat na 
středních školách všech typů a v různých kurzech češtiny určených pro děti i dospělé, pro rodilé 
mluvčí i cizince. 
Jazykovědná část oboru vede studenta k následujícím znalostem a kompetencím: a) má velmi 
dobrou praktickou i teoretickou znalost současného českého jazyka a základní znalosti o jeho 
historickém vývoji a vývojových tendencích; b) na dobré úrovni ovládá teoretický a pojmový aparát 
potřebný pro uvažování o jazykových, řečových a šíře komunikačních jevech, zná základní odbornou 
literaturu z oboru a je schopen ji využívat pro svou práci; c) orientuje se dobře ve vývoji jazykové a 
šíře komunikační kompetence dětí a mládeže od narození do dospělosti; zná základní charakteristiky 
jazyka/mluvy mládeže, zvláště školní, i faktory, které ji ovlivňují, a je schopen v této oblasti provádět 
samostatný výzkum; d) orientuje se dobře v problematice pedagogické komunikace a komunikace ve 
škole; je schopen posoudit a zhodnotit komunikační prostředí školy a třídy, volit vhodné komunikační 
strategie; je schopen v této oblasti provádět samostatný výzkum; e) má velmi dobrou teoretickou a 
praktickou znalost didaktiky předmětu Český jazyk a literatura, jeho složek obligatorních i 
fakultativních, zná aktuální programové dokumenty, další kurikulární a ve výběru i učební materiály, 
je schopen samostatně je posoudit a implementovat do vyučovací praxe. 
V literární části oboru je cílem navázat na základní znalosti a dovednosti, získané v bakalářském 
studiu, specializovaným blokem předmětů, které vycházejí ze soudobých potřeb střední školy. Jsou 
zaměřeny především na specifičnost středoškolských studentů jako čtenářů a na praktickou 
interpretační práci s textem, skrze niž by středoškolští studenti měli získávat znalosti i dovednosti jak 
z literární historie, tak i z teorie. V bloku doporučených volitelných předmětů by měl absolvent získat 
hlubší znalosti a dovednosti ve vybraných a z hlediska středoškolské četby produktivních žánrech, 
stejně jako ve vybraných aspektech světové literatury. Absolvent literární části oboru by měl studiem 
získat dostatečné znalosti pro výuku české a světové literatury na střední škole, a to včetně 
komparativního propojování obou sfér, ale také dostatečné dovednosti pro průběžné sledování 
proměn oboru v době, kdy už bude působit v praxi. Měl by být vybaven nejen v oblasti pedagogicko-
didaktické, ale i v oblasti odborné tak, aby nadále sledoval vědecký vývoj oboru a byl schopen 
reagovat jak na změny v pojetí oboru, tak i na změny v pojetí výuky českého jazyka a literatury na 
střední škole. 
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přijímací zkouška: dvoukolová 
předměty/oblasti přijímací zkoušky: 

1. kolo - písemná část 

1) test z českého jazyka 
2) test z české a světové literatury 

2. kolo - ústní část 

1)  Český jazyk (motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné 
literatury; lingvistická analýza krátkého českého textu; diskuse nad jedním českým lingvistickým 
textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury. Tento seznam bude 
zveřejněn na webových stránkách Ústavu českého jazyka a teorie komunikace http://ucjtk.ff.cuni.cz)   
2) Literatura (posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové 
literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české 
literatury) 
 
další požadavky:  

- seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky; v seznamu musí být 
uvedeny také dva texty, které si uchazeč vybral ze seznamu povinné literatury k přijímací 
zkoušce, zveřejněného na webových stránkách Ústavu českého jazyka a teorie komunikace 
http://ucjtk.ff.cuni.cz  

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

Způsob doručení dalších podkladů ke zkoušce: 
V den konání 1. kola přijímací zkoušky doručení podkladů ve dvou výtiscích na sekretariát Ústavu 
českého jazyka a teorie komunikace FF UK v č. 19 na nám. J. Palacha 2, Praha 1, nebo do podatelny FF 
UK v č. 31 tamtéž. 
 
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 
 
 

• UČITELSTVÍ PEDAGOGIKY 
forma studia: kombinované navazující magisterské  
MPP: 20, U/P: 83/10 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem 
profil absolventa: 
Absolvent je po odborné stránce připraven zvládat výukovou činnost na různých typech a stupních 
škol v ČR, zejm. pedagogických disciplín. 
K charakteristickým osobnostním předpokladům absolventa patří (kromě vysoké odbornosti) 
především: schopnost sebereflexe, sebeovládání i sebehodnocení; respektování etických norem; 
samostatné tvůrčí myšlení; praktická aplikace získaných vědomostí a dovedností v širší pedagogické 
interakci; adaptabilita i flexibilita; schopnost vyhledávat, třídit a hodnotit nové informace. Absolvent 
dokáže spolupracovat nejen s posluchači (žáky, studenty), ale i se členy pracovního týmu, rodiči a širší 
veřejností, orientuje se v náročných životních situacích a umí nést rizika při uplatňování 
odpovědného rozhodování. Uvědomuje si význam sociální kompetence jako součásti studijní a 
profesní kompetence, neustále rozvíjí svou odbornou i přirozenou autoritu. 
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přijímací zkouška: dvoukolová 
Uchazeč o studium pedagogiky prokáže při přijímací zkoušce znalosti z pedagogických a 
psychologických disciplín, ze sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika 
formou písemného testu. 
Při ústní části přijímací zkoušky prokáže uchazeč zejména stupeň motivace ke studiu zvoleného oboru 
formou pohovoru nad seznamem prostudované odborné literatury. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
studijní program "pedagogika" (a - samozřejmě - jeho výše uvedené různé obory), očekává se 
prioritně literatura pedagogická!!  
 
předměty/oblasti přijímací zkoušky: 
1. kolo - písemná část 

1) test obsahuje položky z výše uvedených oblastí  (pedagogické a psychologické disciplíny,  
     sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika). 

 
2. kolo - ústní část 

1) motivace uchazeče ke studiu oboru pedagogiky 
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a    
    problémy oboru a jejich prezentace) 

 
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 
 


