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

- pro dodatečně vypsané navazující magisterské studium oboru 
Učitelství češtiny jako cizího jazyka

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: 30. 4. 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 tohoto dodatečně vypsaného oboru 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

 UČITELSTVÍ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA
MPP: 40, U/P: 102/42
kombinovatelnost: jednooborové a dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia

Profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Učitelství v oboru čeština jako jazyk cizí je 
vybaven jak obecnými pedagogicko-psychologickými dovednostmi, tak speciálními znalostmi, aby byl 
schopen úspěšně vyučovat cizince v různých kurzech češtiny určených pro děti i dospělé a působit 
v těchto oblastech jako expert. Může se uplatnit i v jiných oblastech určených absolventům 
jazykovědné bohemistiky, tedy jako badatel, jazykový expert, redaktor, korektor atd. 
Absolvování oboru umožňuje ucházet se o doktorské studium v rámci těchto oborů doktorského 
studia: Český jazyk, Pedagogika, Psychologie, Obecná lingvistika, Didaktika konkrétního jazyka.

přijímací zkouška: dvoukolová

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

1) komunikační kompetence v českém jazyce, základní znalosti o současné češtině, znalost 
     základního teoretického a pojmového aparátu nezbytného pro uvažování o jazykových a 
     řečových jevech
2) samostatná práce s jazykovými daty (hodnocení, úpravy, transformace)
3) porozumění textu, zvl. odbornému

2. kolo – ústní část
1) porozumění odbornému textu v cizím jazyce
2) komentář k ukázce češtiny cizince, event. jiné osoby, která češtinu (dosud) nezvládla na 
     úrovni odpovídající běžné úrovni dospělého rodilého mluvčího
3) motivace k studiu oboru

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze




