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8.4.3 Non-Pedagogical Programmes Accredited in Foreign Languages 

 
 
ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS 
  
form and type of study: full-time, NMgr. (follow-up graduate programme)  
number of applicants admitted in the previous academic year: 0 
overall number of applicants in the previous academic year: 3 
anticipated number of applicants to be admitted: 3 
combinations: single or double honours; may be combined with any other subject to which the double-
honours NMgr. programme also applies  
  
The language of instruction is English. English Language and Linguistics is a fee-paying programme; the 
annual study fee is 110 000 CZK.   
  
entrance examination: two-round examination (remote written, remote oral) 
  
entrance examination content:  
1st round –  remote written test (max. 50 points, 180 minutes) 

linguistic analysis of an English text  
2nd round – remote oral examination (interview, max. 50 points) 

1. motivation for studying English language and linguistics (max. 15 points) 
2. the English grammar system and language skills (max. 35 points) 
     

On 10 June at 8:30 AM CEST, the applicant confirms the attendance at the test from the email stated in 
the application to pavlina.saldova@ff.cuni.cz. At 9 AM CEST, the applicant receives from the email 
pavlina.saldova@ff.cuni.cz the assignment of the test in an editable PDF format. The filled test shall be sent 
back at the same address by 11:59:59 AM CEST on the same day. 
 
The applicants that receive in the first round at least 25 points are admitted to the 2nd round (remote oral 
exam) to be held on 12 June 2020. 
 
The first round focusses on a linguistic analysis of an English text: morphological description of word 
classes, syntactic analysis of simple and multiple sentences, basic principles of word-formation and lexical 
semantics, general knowledge of the history of the English language, knowledge of the functional 
description of the grammatical system and the relevant grammatical categories. 
The second round aims 1) to assess the applicant’s motivation for studying the English language and 
linguistics (the applicant is expected to demonstrate a keen interest in the English language and linguistics 
and a general idea of employment possibilities after graduation); 2) to assess the applicant’s knowledge of 
the English grammatical system and relevant linguistic terminology (which is expected to correspond to 
that following completion of a BA degree in English linguistics at a major Czech university) and language 
skills (including an appropriate command of academic English, both written and spoken). 
  
other requirements:  
none (no certificates of English proficiency are required) 
  
additional information:  
uajd.ff.cuni.cz (Department of English Language and ELT Methodology) 
 
  
information on graduate prospects: 
The graduate of this programme will have acquired a sound mastery of both practical and specialized 
English in philology and other disciplines within the humanities, and will possess a comprehensive 
knowledge of the theory, methodology and practical applications of English linguistics. He or she will have 
a wide range of employment opportunities in all areas where an excellent knowledge of English and an 
open and informed attitude and all-round versatility are required. The most promising graduates continue 
their studies in postgraduate programmes in the Czech Republic or abroad. 
 

http://uajd.ff.cuni.cz/
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ANGLICKÝ JAZYK A LINGVISTIKA (ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS) 
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3  
předpokládaný počet přijímaných: 3 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
 
Jazykem výuky je angličtina. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (distanční písemná, distanční ústní) 
  
obsah přijímací zkoušky:  
1. kolo – distanční písemná část (max. 50 bodů, doba trvání: 180 minut) 

lingvistický rozbor anglického textu 
2. kolo – distanční ústní část (pohovor, celkem max. 50 bodů) 

1) motivace ke studiu anglického jazyka a lingvistiky (max. 15 bodů) 
2) gramatický systém anglického jazyka, jazykové dovednosti (max. 35 bodů) 
 

10. 6. v hod. 8:30 SELČ zašle uchazeč z e-mailové adresy uvedené v přihlášce e-mail na adresu 

pavlina.saldova@ff.cuni.cz, kde potvrdí, že se testu zúčastní. V 9:00 hod. SELČ uchazeč obdrží z e-mailu 

pavlina.saldova@ff.cuni.cz zadání testu ve formátu editovatelného pdf. Vypracovaný test zašle zpět na 

touž adresu do 11:59:59 hod. SELČ téhož dne. 

Uchazeči, kteří v 1. kole získají alespoň 25 bodů, postoupí do 2. kola (distanční ústní zkoušce) konaného 

dne 12. 6. 

Obsahem prvního kola zkoušky je lingvistický rozbor anglického textu: morfologie slovních druhů, 
syntaktická analýza věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky, obecná znalost 
dějin anglického jazyka, znalost funkčního popisu gramatického systému a relevantních gramatických 
kategorií.    
Ve druhém kole se testuje:  

1) motivace ke studiu anglického jazyka a lingvistiky (uchazeč má prokázat hlubší zájem o anglický 
jazyk a lingvistiku; očekává se obecná představa o profesním uplatnění v návaznosti na zvolený 
studijní obor);  

2) znalost anglického gramatického systému a příslušné jazykovědné terminologie (v rozsahu 
odpovídajícím ukončenému bakalářskému studiu anglistických oborů na předních českých 
univerzitách) a jazykové dovednosti (včetně adekvátní znalosti psané a mluvené odborné 
angličtiny). 

 
další požadavky: žádné (nejsou požadovány žádné certifikáty o zkouškách z angličtiny) 
 
další informace:  
uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent programu Anglický jazyk a lingvistika ovládá na vysoké úrovni jak obecnou tak odbornou 
angličtinu v oblasti filologie a dalších humanitních vědních oborů; rozumí do hloubky teorii a metodologii 
anglické lingvistiky včetně lingvistiky aplikované. Najde široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba 
výborné znalosti angličtiny a otevřeného, zasvěceného a flexibilního přístupu. Nejúspěšnější absolventi 
pokračují ve studiu v doktorských studijních programech v České republice nebo v zahraničí. 
 

 
LOGIC 
 
form and type of study: full-time, NMgr. (follow-up graduate programme)  
number of applicants admitted in the previous academic year: 0 
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overall number of applicants in the previous academic year: 10 
anticipated number of applicants to be admitted: 10 
combinations: single or double honours; may be combined with any other subject to which the double-
honours NMgr. programme also applies  
  
The language of instruction is English. Logic is a fee-paying programme; the annual study fee is 110 000 
CZK.   
 
entrance examination: two-round examination (assessment of sent materials, oral) 
  
entrance examination content:  
1st round – assessment of the dissertation proposal (max. 50 points) 
 
2nd round – oral examination 
Topics covered in the BA programme Logic at the Faculty of Arts, Charles University:  

 classical logic I, II (max. 20 points) 
 set theory and recursion theory (max. 20 points) 
 philosophy of logic (max. 10 points) 

 
By 15 June 2020 11:59:59 AM CEST, it is necessary to send the tentative proposal of the dissertation in 
the extent of 2000-3000 words (the proposal must include a bibliography that does not count in the stated 
wordcount) to marcela.kyrova@ff.cuni.cz. Overdue proposals shall not be taken into consideration. 
 
Evaluation criteria of the dissertation proposal: 

 clearly worded and highly professional, showing only minor deficiencies: 50-38 points 
 clearly worded and highly professional, showing more deficiencies, yet acceptable: 37-25 points 
 weak and uncompelling, the chance of successful completion of the project is only hypothetical: 

24-13 points 
 utterly unsatisfactory, without any orientation in the problem: 12-1 points 
 failure to deliver: 0 points 

 
other requirements: none (no certificates of English proficiency are required) 

 
additional information: logic.ff.cuni.cz (Department of Logic) 
   
information on graduate prospects: 
Logic is a theoretical programme which relies on mathematical methods and which can be applied in 
mathematics, computation and specific fields of philosophy. Logic has also connections to linguistics and 
law theory. In general, graduates can be employed in all areas which deal with formal and quantitative 
methods and rely on critical analysis of problems, often in formalized environments (software or legal 
companies, government or educational institutions). Graduates can continue in a doctoral programme 
(PhD) in logic. 
 

 
LOGIKA  (LOGIC) 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 10  
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
Jazykem výuky je angličtina. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (posouzení zaslaných materiálů, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
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1. kolo – hodnocení projektu diplomové práce (max. 50 bodů) 

2. kolo – ústní zkouška  
Látka odpovídající hlavním předmětům vyučovaným v bakalářském programu logika na Filozofické 
fakultě UK:  

 klasická logika I, II (max. 20 bodů) 

 teorie množin a vyčíslitelnost (max. 20 bodů) 

 filosofie logiky (max. 10 bodů) 

 
Do 15. 6. 2020 do 23:59:59 hod. je nutné zaslat na e-mail marcela.kyrova@ff.cuni.cz předběžný 
projekt diplomové práce v rozsahu 2000–3000 slov (návrh musí obsahovat i bibliografii, která se do 
uvedeného počtu slov nezapočítává). Na později odevzdané podklady nebude brán zřetel.  
 
Kritéria hodnocení projektu diplomové práce: 

 jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 50–38 bodů  
 jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 37–25 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu by byla pouze hypotetická: 24–13 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 12–1 bodů  
 nedodání: 0 bodů 

 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné (nevyžaduje se jazykový certifikát potvrzující znalost angličtiny) 
 
další informace: logic.ff.cuni.cz (Katedra logiky) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Logika je teoretickým programem, ve kterém se uplatňují matematické metody a který je aplikovatelný v 
matematice, teoretické informatice a specifických oblastech filosofie. Dále logika souvisí s lingvistikou 
nebo s právní vědou. Obecně se její absolventi mohou uplatnit ve všech oborech, které pracují 
s formálními a kvantitativními metodami a vyžadují kritickou analýzu problémů, často ve formalizovaném 
prostředí (softwarové nebo právní firmy, státní nebo vzdělávací instituce). Absolventi mohou pokračovat 
studiem doktorského programu (Ph.D.) logika.   
 
 
 
 
 


