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

- pro dodatečně vypsané  
bakalářské a navazující magisterské studium 

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

 

1. Základní informace, termíny  
 

 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz 

 Termín podání přihlášek: 30. 4. 2014 

 Termíny konání přijímacích zkoušek: 
 
oborové přijímací zkoušky: od 2. 6. do 18. 6. 2014 
náhradní termín přijímací zkoušky: 25. 6. - 26. 6. 2014 
 

 Administrativní poplatek: 
260,- Kč za jednu přihlášku pro studijní obory povinně dvouoborové (je třeba podat nejméně 
dvě přihlášky). 
 
Údaje pro platbu: 
Banka: Komerční banka Praha 1 
Účet: 85631011/0100 
Konstantní symbol: 0308 
Variabilní symbol: 820001 
Specifický symbol: informačním systémem vygenerované číslo (šestimístný kód) 
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. 
 
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://prijimacky.ff.cuni.cz/
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Bakalářské studium 
Použité zkratky a vysvětlivky: MPP – maximální počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato v ak. roce 
2013/2014, N - obor nebyl v ak. roce 2013/2014 vypsán 
 

 DĚJINY ANTICKÉ CIVILIZACE 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
MPP: 15, U/P:  N 
kombinovatelnost:  pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 

bakalářského  studia  

profil absolventa: 

Absolvent studijního oboru je na úrovni bakalářského studia ve velmi solidní míře seznámen se všemi 
důležitými aspekty historického vývoje obou hlavních nositelů antické civlizace, tj. Řeků a Římanů, a 
kulturního vývoje jedné z těchto dvou civilizací. V základní míře získává informace i o jiných kulturách 
starověkého Středomoří a dokáže tak vnímat celou epochu i prostor starověku této oblasti v jejich 
celistvosti, provázanosti etnik i kultur a v působnosti rozhodujících společenských a kulturních 
faktorů. Absolvent je v základní míře obeznámen s principy odborné historické práce a ovládá 
přinejmenším jeden klasický jazyk na úrovni umožňující porozumění pramennému textu. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
předměty/oblasti přijímací zkoušky: 

1) Starověké dějiny a reálie  
2) Antická kultura a literatura  
3) Obecné dějiny Evropy  
4) Světový jazyk 
  

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 

________________________________________________________ 
Magisterské navazující studium 
Použité zkratky a vysvětlivky: MPP – maximální počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato v ak. roce 
2013/2014, N - obor nebyl v ak. roce 2013/2014 vypsán 
 

 DĚJINY ANTICKÉ CIVILIZACE 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
MPP: 10, U/P:  N 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 

navazujícího magisterského  studia* 

profil absolventa: 

Absolvent dvouoborového navazujícího magisterského studia dějin antické civilizace je komplexně a 
na velmi dobré úrovni seznámen se všemi podstatnými aspekty vývoje i kultury obou antických 
civilizací i s jejich tradicemi. Dokáže konfrontovat charakter a působnost řecko-římské civilizace jak s 
existencí jiných starověkých kultur ve Středomoří, tak s tradicemi antických institucí, politického 
myšlení a kulturních reálií v pozdějším evropském společenském vývoji. Své poznatky je schopen 
posuzovat v širším rámci vývoje lidské civilizace obecně i z hlediska zrodu základů současné civilizace 
evropské. Je vyškolen v odborné historické práci (včetně teoretických problémů historické vědy) a 
ovládá oba klasické jazyky na úrovni dovolující interpretační porozumění originálnímu textu. 
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přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
předměty/oblasti přijímací zkoušky: 

1) Antické dějiny a reálie: diskuse o vybraných základních problémech a prostudované  
odborné literatuře  

2) Antická kultura a literatura: diskuse o přečtených dílech (v překladu i v originále) –   
volitelně Řecko/Řím  

3)   Motivace ke studiu  
4)   Porozumění kratšímu (cca 10-12 řádků) řeckému či latinskému (dle vlastní volby) textu (se   
     slovníkem) 

 
Další požadavky ke zkoušce:  

- stručný strukturovaný životopis 
- bakalářská práce nebo její teze 
- seznam prostudované odborné literatury 
- seznam přečtených antických řeckých a latinských děl v originále i překladu  

 
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 
 
 

 EGYPTOLOGIE 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
MPP: 12, U/P:  N 
kombinovatelnost:  pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 

navazujícího magisterského  studia*  

profil absolventa: 

Absolvent oboru egyptologie získá detailní znalosti egyptské archeologie a její  metodologii a 

jednotlivých vývojových fází staroegyptského jazyka. Získá rovněž přehled o dějinách egyptského 

státu v daném období, tj. zhruba 3. tis. př. n. l. – počátek 1. tis. n. l. V rámci specializace si prohloubí 

znalosti o některém z odvětví egyptologického bádání (archeologie, jazyka, dějin, hmotné a duchovní 

kultury). 

přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
předměty/oblasti přijímací zkoušky: 

1) znalost klasické egyptštiny (v rozsahu  odpovídajícím výuce klasické egyptštiny v rámci   
bakalářského studia Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku na FF UK) 

2) znalost dějin, metodologie oboru, hmotné a duchovní kultury starověkého Egypta (v rozsahu   
odpovídajícím výuce v bakalářském oboru Dějiny a kultura východního Středomoří ve 
starověku) 

        3)  diskuse o zamýšlené užší specializaci s výhledem na případnou budoucí diplomní práci 
 
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 
 

 
 
 
 
 
 
*Poznámka ke kombinovatelnosti oborů: Není možné kombinovat s obory ze studijního programu Učitelství pro střední 

školy (Učitelství českého jazyka a literatury, Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury).  


