
Podmínky přijímacího řízení na FF UK 
pro akademický rok 2013/2014

- pro dodatečně vypsané navazující magisterské studium

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

1. Základní informace, termíny 

 Den otevřených dveří: 12. ledna 2013

 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

 Termín podání přihlášek: 28. 2. 2013

 Termíny konání přijímacích zkoušek:

oborové přijímací zkoušky: od 3. 6. do 19. 6. 2013
náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. - 27. 6. 2013

 Administrativní poplatek:

560,- Kč za jednu přihlášku pro studijní obory jednooborové a dvouoborové

Údaje pro platbu:
Banka: Komerční banka Praha 1
Účet: 85631011/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 820001
Specifický symbol: uvádí se pouze u elektronicky podané přihlášky, SS je informačním 
systémem vygenerované číslo (šestimístný kód); u přihlášky na formuláři SEVT se 
nevyplňuje
SWIFT: KOMB CZ PP
IBAN: CZ9601000000000085631011

Platbu je možno provést složenkou, 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 těchto dodatečně vypsaných oborů se v ostatních bodech řídí pravidly
uvedenými v Podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014:
http://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-podminky_prij_rizeni_FF_UK_FINAL.pdf



Magisterské navazující studium

Použité zkratky a vysvětlivky: MPP – maximální počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato v ak. roce 
2012/2013, N - obor nebyl v ak. roce 2012/2013 vypsán

 ANGLICKÝ JAZYK
MPP: 25, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové a dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia

Profil absolventa:
Absolvent dokonale ovládá běžnou i odbornou angličtinu a má hluboké teoretické vědomosti 
z anglické lingvistiky synchronní i diachronní. Uplatnění absolvent najde ve všech oblastech, kde je 
třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, a po 
doplnění příslušného pedagogického vzdělání také jako středoškolský učitel. 

přijímací zkouška: dvoukolová

předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo -  písemná část

lingvistický rozbor anglického textu (morfologie slovních druhů, syntaktická analýza věty     
jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky, obecná znalost historického 
vývoje angličtiny)

2. kolo – ústní část 
1) Motivace ke studiu (hlubší zájem o anglický jazyk a lingvistiku, obecná představa o profesním  

uplatnění v návaznosti na zvolený studijní obor) 
       2)  Odborné znalosti a jazykové dovednosti
              Znalost anglického gramatického systému v rozsahu odpovídajícím ukončenému       
              bakalářskému studiu;  jazykové dovednosti (odborný jazyk psaný a mluvený, adekvátní   
              znalost jazykovědné terminologie).

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ANGLOFONNÍ LITERATURY A KULTURY
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 40, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové a dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia

Profil absolventa:
Absolvent má vysoce kvalitní praktické znalosti jak běžné angličtiny, tak i odborné angličtiny 
v literární vědě a příbuzných humanitních oborech na úrovni C2 Evropského kvalifikačního rámce. 
Tyto poznatky dokáže spojovat s hlubšími vědomostmi z literární a kulturní teorie a dějin 
anglofonních literatur a kultur. Odborné znalosti zahrnují jednak důkladný přehled o hlavních 
anglofonních literaturách a kulturách (anglické, americké, australské, irské, kanadské, anglofonní 
karibské, novozélandské, skotské a waleské), jednak podrobné obeznámení s některou z těchto 
kultur v rámci jejího studia v jednotlivých „specializacích“ (Anglická literatura, Americká literatura a 
studia, Irská studia a Studia o zemích Britského společenství). Absolvent je rovněž připraven na řešení 
náročných obecných problémů literární a kulturní teorie (poetiky, vývoje žánrů, vztahu literatury 



k dalším uměním, zejména divadlu, a k tzv. moderním médiím – film, televize, internet; dále pak 
problematiku tradice, modernismu, multikulturalismu, hybridity, jednotlivých diaspor) a také 
literárních a kulturních dějin (periodizace, kánony, souvislosti literárních a historických diskursů 
apod.) v kontextu dalších humanitních věd (filozofie, estetika, kulturní antropologie, ženská studia). 
Tyto znalosti a schopnosti umožňují uplatnění v široké škále profesí (překladatel, redaktor, pracovník 
ve sdělovacích prostředcích a agenturách, diplomatických službách, nevládních organizacích aj.) a 
zároveň kvalifikují pro přijetí do doktorského studia obdobných a příbuzných oborů na domácích a 
zahraničních univerzitách.

přijímací zkouška: dvoukolová

předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1) teorie a dějiny literatur a kultur anglicky mluvících zemí: znalost hlavních anglicky psaných 
literatur a literární teorie v rozsahu bakalářského studijního oboru Anglistika-amerikanistika 
na FF UK 
2) zhodnocení písemných podkladů, které musí uchazeč zaslat do 28. 2. 2013 na adresu 
ÚALK

2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu
2) odborné znalosti, používání odborné angličtiny a terminologie zejména vzhledem k návrhu 
diplomové práce předloženému v 1. kole - viz Další požadavky ke zkoušce

Další požadavky ke zkoušce: 
Způsob doručení dalších podkladů ke zkoušce (nelze vkládat do přihlášky): písemné podklady 
specifikované na webových stránkách ÚALK http://ualk.ff.cuni.cz/application-ma.html, je třeba do 
28. 2. 2013 zaslat na adresu Ústav anglofonních literatur a kultur, Univerzita Karlova v Praze, 
Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38  Praha 1 (Czech Republic). Na pozdější podání nebude 

brán zřetel.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze




