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8.1 Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium (staré 
akreditace) 
 
Poznámka: Oddíl „informace o uplatnění absolventů“ se u žádného z programů a oborů nemění, proto není 
součástí tohoto materiálu.  
 
Vysvětlivky:  
světový jazyk – není-li uvedeno jinak, uchazeči volí při přijímací zkoušce jeden z těchto jazyků: angličtina, 
francouzština, němčina, ruština, španělština  
SERR – Společný evropský referenční rámec pro jazyky 
 
ANGLISTIKA – AMERIKANISTIKA  
  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 100 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 397 
předpokládaný počet přijímaných: 95 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory 
bakalářského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) 

1) kulturně-literární test (max. 20 bodů) 
2) porozumění populárně naučnému textu (max. 20 bodů) 
3) lingvistický test (max. 20 bodů) 
4) gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 20 bodů) 
5) esej na literární téma (max. 20 bodů) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Anglický jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání. 
 
Přijímací zkouška testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického jazykového 
systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost praktického 
jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého vyjadřování o 
složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárněteoretické a obecné 
společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí.  
   
další informace: 
uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky) 
ualk.ff.cuni.cz (Ústav anglofonních literatur a kultur) 
   
 

 
 
DĚJINY UMĚNÍ    
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 31 
počet přihlášených v minulém akademickém roce:  205 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory 
bakalářského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
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požadavky studia oboru: Vyžaduje se znalost dějin českého a evropského výtvarného umění a 
památkového fondu České republiky, případně i země původu uchazeče. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)  
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část 

1) znalost architektonického názvosloví (nákresy), ikonografie a kompozice uměleckých děl; doba 
trvání: 30 minut (max. 14 bodů)  

2) identifikace uměleckých děl (autor, název, námět, datace, stylové zařazení); doba trvání: 2 minuty 
na určení jednoho uměleckého díla (snímku) + na závěr celková rekapitulace všech uvedených 
uměleckých děl (max. 36 bodů) 

 
 2. kolo – ústní část  

1) znalost uměleckohistorické literatury (max. 15 bodů) 
2) znalost dějin umění (max. 20 bodů) 
3) znalost památkového fondu (max. 15 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam odborné četby (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky) 
 
další informace: 
udu.ff.cuni.cz (Ústav pro dějiny umění) 
 
 

 
FILOZOFIE  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 42 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 149 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory 
bakalářského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) rozprava nad nejméně jedním z vybraných odborných textů z povinného seznamu, soubor 
„klasická četba“ (max. 50 bodů) 

2) rozprava nad nejméně jedním z vybraných odborných textů z povinného seznamu, soubor „texty 
19. a 20. století“ (max. 50 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
nastudování nejméně dvou titulů odborné literatury dle vlastní volby z každého z obou souborů (tj. 
nejméně dvou titulů ze souboru „klasická četba“ a nejméně dvou titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“) 
 
        klasická četba: 

a) Platón, Faidón  
b) R. Descartes, Meditace o první filosofii (bez Námitek a Odpovědí) 
c) D. Hume, Zkoumání o lidském rozumu 
d) I. Kant, Základy metafysiky mravů 
 
texty 19. a 20. století: 
a) M. Foucault, Diskurs, autor, genealogie 
b) W. James, Pragmatismus 
c) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění 



3 
 

d) T. S. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí 
e) F. Nietzsche, Zrození tragédie z ducha hudby 
f) B. Russell, Problémy filosofie 
g) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus 
 

další informace: 
ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky) 
   
 

 
 
RELIGIONISTIKA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské  
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 39 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory 
bakalářského studia, které to nevylučují  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)  
  
popis přijímací zkoušky:  
  
ústní zkouška (3 otázky vycházející z předloženého seznamu odborné četby)  

1) metody a dějiny religionistiky (max. 20 bodů)  
2) náboženský okruh 1 (max. 40 bodů)  
3) náboženský okruh 2 (max. 40 bodů)  

  
další požadavky ke zkoušce:  
Uchazeč odevzdá (při prezenci u ústní zkoušky) seznam prostudované odborné literatury. Komise při 
hodnocení přihlédne ke struktuře a obsahu tohoto seznamu. Dále se hodnotí zejména to, zda posluchač 
prostudovaným textům skutečně porozuměl a jakým způsobem dovede s myšlenkami obsaženými v 
předložené literatuře dále pracovat.  
K první otázce ústní zkoušky uchazeči povinně nastudují jeden z těchto předepsaných titulů: 

1. William E. Paden, Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova 
univerzita, 2002 

2. Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, Praha: ExOriente, 2015 (tři vybrané kapitoly) 
3. Robert A. Segal, Stručný úvod do teorie mýtu, Praha: ExOriente, 2017 
  

další informace: 
religionistika.ff.cuni.cz (religionistika – seznam doporučené četby a další informace pro uchazeče)  
ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky)    
  
 

 

 
8.2 Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium (nové 
akreditace) 
  
Vysvětlivky:  
světový jazyk – není-li uvedeno jinak, uchazeči volí při přijímací zkoušce jeden z těchto jazyků: angličtina, 
francouzština, němčina, ruština, španělština  
SERR – Společný evropský referenční rámec pro jazyky 
 
 

8.2.1 Neučitelské programy 
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ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ   
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 33 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 178 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky:  
posouzení zaslaných materiálů 

1) esej – motivace ke studiu programu (max. 35 bodů) 

2) projekt bakalářské práce (max. 50 bodů)   

3) seznam prostudované literatury (max. 15 bodů)  

 
1) Esej – motivace ke studiu programu (max. 35 bodů) 

 

Esej v rozsahu přibližně jedné normostrany (tj. 1 800 znaků včetně mezer) by měla prokázat zájem o 
andragogiku a/nebo personální řízení, představit důvody výběru studijního programu, dosavadní studijní 
historii uchazeče, očekávání spojená s budoucím studiem a představy o profesním uplatnění.  

Kritéria hodnocení: 
 obsahově i stylisticky na výši, nevykazuje žádné zásadní nedostatky: 35–29 bodů  
 obsahově i stylisticky na výši, vykazuje menší nedostatky: 28–22 bodů  
 vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 21–15 bodů 
 slabý a nepřesvědčivý, vykazuje zásadní obsahové nebo stylistické nedostatky: 14–8 bodů 
 celkově z obsahového i stylistického hlediska velmi slabý, nedostatečný: 7–1 bodů  
 nedodání: 0 bodů  
 

2) Projekt bakalářské práce (max. 50 bodů)   

Návrh (projekt) bakalářské práce podle vlastní volby v rozsahu maximálně tří normostran (tj. 5 400 znaků 
včetně mezer) vypracovaný dle následující struktury: téma práce, cíl práce, charakteristika řešeného 
problému, nástin struktury práce, předpokládaný postup k dosažení cílů práce, soupis literatury (včetně 
zahraničních zdrojů) k danému tématu v požadované citační normě ČSN ISO 690: 2011. Návrh (projekt) 
bakalářské práce k přijímací zkoušce není pro zadání bakalářské práce závazný.  

Kritéria hodnocení: 

 jasně formulovaný a odborně na výši, nevykazuje žádné zásadní nedostatky: 50–41 bodů  
 jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje pouze menší nedostatky: 40–31 bodů  
 srozumitelně formulovaný a odborně přijatelný, nicméně vykazuje větší nedostatky: 30–21 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 20–11 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 10–1 bodů  
 nedodání: 0 bodů  

 

3) Seznam prostudované literatury (max. 15 bodů)  

Strukturovaný přehled prostudované oborově relevantní literatury obsahující minimálně 10 titulů, včetně 
nejméně 3 cizojazyčných, uvedených v souladu s požadovanou citační normou ČSN ISO 690: 2011.  

Kritéria hodnocení: 
 oborově relevantní, formálně na výši, nevykazuje žádné zásadní nedostatky: 15–13 bodů  
 oborově relevantní, formálně vyhovující, vykazuje menší nedostatky: 12–10 bodů  
 oborově částečně relevantní, dílčí formální nedostatky, vykazuje větší nedostatky: 9–7 bodů  
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 oborově v malé míře relevantní, výrazné formální nedostatky, vykazuje zásadní nedostatky: 6–4 
bodů 

 nedostatečný z hlediska oborového i formální úpravy, velmi slabý: 3–1 bodů  
 nedodání: 0 bodů  

 

další požadavky ke zkoušce:  

Strukturovaný životopis v českém jazyce v rozsahu max. 1 tiskové strany.  

Požadované materiály je třeba doručit do 15. 6. 2020 v elektronické podobě (ve formátu doc nebo docx) 
na adresu: uchazec.KANPR@ff.cuni.cz.  Pro označení příloh je vyžadováno standardizované 
pojmenování: Příjmení_Jméno_Název přílohy.doc (např. Novák_Jan_Esej.doc). 
 
další informace: andragogika.ff.cuni.cz (Katedra andragogiky a personálního řízení)  
   
 

 
 
ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 23 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu 
o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
další informace: uprav.ff.cuni.cz (Ústav pro archeologii) 
   
 

 
 
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ   
  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 17 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 23  
předpokládaný počet přijímaných: 29 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu 
o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
  
požadavky studia programu: Úspěšné studium programu předpokládá znalosti českých dějin, kulturně-
historický a všeobecný rozhled a zájem o pomocně-vědnou a archivní problematiku. 
  
další informace: kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia) 
   
 

 
  
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ  
  
forma a typ studia: kombinované bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 13 
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počet přihlášených v minulém akademickém roce: 27 
předpokládaný počet přijímaných: 19 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu 
o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
  
požadavky studia programu: Úspěšné studium programu předpokládá znalosti českých dějin, kulturně-
historický a všeobecný rozhled a zájem o pomocně-vědnou a archivní problematiku. 
  
další informace: kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia) 
   
 

 
 
ASIJSKÁ STUDIA 
SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): INDOLOGIE, JAPANOLOGIE, KOREANISTIKA, 
VIETNAMISTIKA  
 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat i přihlášky na více specializací  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
 
kombinovatelnost:  
indologie, japanologie a koreanistika:  
samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem 
(sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu 
specializaci (samostatné studium) 
 
vietnamistika:  
sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo 
dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium)  
 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE INDOLOGIE 

 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 0; v akad. roce 2018/2019: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 0; v akad. roce 2018/2019: 
24  
předpokládaný počet přijímaných: 15 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu 
o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
další informace: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií) 
   

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE JAPANOLOGIE 

 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 94  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
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přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 60 minut) 

1) znalost českého jazyka v rozsahu středoškolského učiva (max. 6 bodů) 
2) znalost angličtiny v rozsahu středoškolského učiva (max. 20 bodů) 
3) znalost japonských reálií a reálií zemí východní Asie (jazykověda, literatura, dějiny, společnost, 

umění, myšlení, česko-japonské vztahy) (max. 34 body) 
4) znalost japonských slabičných abeced (hiragana, katakana) a jejich transkripčních pravidel (max. 

10 bodů) 
5) aktivní znalost čínských znaků (kandži) – seznam příslušných znaků bude zveřejněn na webové 

stránce Ústavu asijských studií (max. 30 bodů)  
 
další informace: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií)  
 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE KOREANISTIKA 

 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 22 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 84  
předpokládaný počet přijímaných: 18 
 
požadavky ke studiu a k přijímací zkoušce: 
Obecné studijní předpoklady pro oblast humanitních věd, historicko-kulturní povědomí o regionu 
Dálného východu a Koreje, schopnost souvislého písemného a ústního projevu, motivace projevená 
oborovými znalostmi nad rámec běžného středoškolského vzdělání a doložená seznamem oborové četby, 
znalost angličtiny (B2), znalost korejského písma 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče ke studiu s reakcí na doplňující otázky 
komise (max. 25 bodů)  

2) diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 45 
bodů) 

3) otázky všeobecného charakteru k regionu severovýchodní Asie se zaměřením na Koreu (základní 
geografické údaje, význačné dějinné události, kulturní fenomény atd.) (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Uchazeč u ústní části předkládá a odevzdává: 

1. motivační dopis v rozsahu max. jedné normostrany  (1800 znaků včetně mezer),  
2. podepsaný seznam nastudované literatury vztahující se k oboru. 
 

K nahlédnutí je možné předložit vlastní seminární a jiné práce související s oborem (neodevzdává se a 
nehodnotí se!) 
 
další informace: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií), korea.ff.cuni.cz  
 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE VIETNAMISTIKA 

 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace Etnologie se specializací 
vietnamistika): 0; v akad. roce 2017/2018: 10  
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počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Etnologie se specializací 
vietnamistika): 0; v akad. roce 2017/2018: 16  
předpokládaný počet přijímaných: 18 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následujících podmínek (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7):  
a) splnění podmínek pro přijetí na alespoň jeden kombinovatelný program nebo dvouspecializaci,  
b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
 
další informace: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií) 
 
 

 
 
BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA 
 
specializace: arabistika 
volba specializace: vzhledem k nízkému počtu uchazečů, kteří v přihlášce předběžně zvolili specializaci 
íránistika, budou všichni přijatí uchazeči zapsáni do specializace arabistika 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 48 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 86 
předpokládaný počet přijímaných: 60 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky:  
posouzení zaslaných materiálů 

1) esej – úvaha nad rozhodnutím věnovat se Blízkovýchodním studiím a/nebo nad vybraným 
oborově relevantním tématem (max. 100 bodů) 

 
Uchazeč vypracuje krátký esej v češtině nebo slovenštině (rozsah: 350–550 slov) – úvahu nad 
rozhodnutím věnovat se Blízkovýchodním studiím a/nebo nad vybraným oborově relevantním tématem. 
Esej může obsahovat prvek osobní reflexe oboru (co od studia očekávám?) a může reflektovat oborově 
relevantní literaturu (odbornou i beletrii), kterou uchazeč již prostudoval. Uchazeč esej zašle do 15. 6. 
2020 do 23:59:59 hod. na adresu uchazec.kbv@ff.cuni.cz; obratem uchazeč obdrží potvrzení o doručení 
e-mailu i s přílohou. 

  
Kritéria hodnocení: 

 obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 100–76 bodů 
 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 75–51 bodů 
 slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 50–26 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 24–1 bodů  
 nedodání: 0 bodů 

 
 
další informace: kbv.ff.cuni.cz (Katedra Blízkého východu) 
 
 

 
 
BOHEMISTIKA PRO CIZINCE 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 30 
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počet přihlášených v minulém akademickém roce: 73 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu 
o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
požadavky studia programu: Úspěšné studium programu předpokládá znalost českého jazyka na úrovni 
B2 a kulturněhistorický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií. Program není určen pro ty, jejichž 
mateřštinou je čeština. Program neslouží jako příprava ke studiu navazujícího magisterského programu 
Učitelství češtiny jako cizího jazyka. 
 

další informace: ubs.ff.cuni.cz (Ústav bohemistických studií) 
 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 154 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 366 
předpokládaný počet přijímaných: 125 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: U přijímací zkoušky se požadují znalosti v rozsahu gymnaziální látky. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)  
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 180 minut) 

1) písemný test z českého jazyka (maximálně 50 bodů) 
(pravopis, hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, základní terminologie, znalost 
základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce)  

2) písemný test z české literatury (maximálně 50 bodů) 
(základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, 
interpretace textu) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na bakalářský studijní program Český 
jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze 
jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.  
 
další informace: 
ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)  
uclk.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky) 
         
 

 
 
DIVADELNÍ VĚDA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 72  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
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přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
 

1) posouzení zaslaných materiálů (max. 40 bodů) 
2) zkouška z teorie a dějin divadla (max. 40 bodů) 
3) rozprava nad prostudovanou a doporučenou (povinnou) literaturou (max. 20 bodů) 

 
1) posouzení zaslaných materiálů (max. 40 bodů) 
 

Uchazeč do 15. 6. 2020 do 23:59:59 hod. zašle na adresu divadelniveda@ff.cuni.cz následující materiály: 

 

A. Dvě písemné domácí práce s divadelně-vědnou tématikou (recenze inscenace, analýza dramatického 

textu, rozbor her, historiografické práce o divadle); každá v rozsahu minimálně 3600 znaků, 

B. seznam odborné četby + stručný životopis. 

 

Kritéria hodnocení:  
 obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 40–36 bodů  
 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 35–21 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 20–11 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 10–1 bodů  
 nedodání: 0 bodů  

 
2) ústní zkouška (max. 60 bodů) 
 

1) zkouška z teorie a dějin divadla (max. 40 bodů) 
2) rozprava nad prostudovanou a doporučenou (povinnou) literaturou (max. 20 bodů) 

 
Povinné texty k přijímacím zkouškám (uchazeč bude k ústní zkoušce znát podrobněji alespoň jeden z 
následujících textů) : 

1. Aristoteles: Poetika. (různá vydání) 
2. Brecht, B.: Malé organon pro divadlo. In: Myšlenky. Praha: Československý spisovatel, 1958. s. 87 - 

121. 
3. Craig, E.G. Herec a nadloutka. In: O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. s. 48 - 68. 
4. Diderot, D.: Herecký paradox. Olomouc: Votobia, 1997. 
5. Grossman, J. O výkladu jednoho textu. In: Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991. s. 389 - 

401. 
6. Hořínek, Z. Tragédie a komedie. In: Kniha o komedii. Praha: Scéna, 1992. s. 9 - 11. 

[povinné texty jsou uchazečům k dispozici v elektronické podobě zde: 
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4155] 
 

další informace: 
dv.ff.cuni.cz (Katedra divadelní vědy)  
facebook.com/divadelnivedaFFUK  
   
 

 
 
EGYPT A PŘEDNÍ VÝCHOD VE STAROVĚKU  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 0; v roce 2016/2017 (stará 
akreditace Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku): 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Dějiny a kultura východního 
Středomoří ve starověku): 0; v roce 2016/2017 (stará akreditace): 24  
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4155
http://facebook.com/divadelnivedaFFUK
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přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 

popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) test obecných předpokladů ke studiu s přihlédnutím k zaměření a potřebám oboru, zejména ke 
znalostem starověkých dějin a reálií oblasti východního Středomoří (především oblast dnešního 
Egypta, Libye, Izraele, Palestiny, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Turecka, Súdánu) (max. 100 bodů) 

 
další informace: cegu.ff.cuni.cz (Český egyptologický ústav) 
   
 

 
 

ESTETIKA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 27 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 101  
předpokládaný počet přijímaných: 26 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) motivace a zájem o program (max. 25 bodů) 
2) obecná estetika – vymezení programu v rámci humanitních disciplín (max. 25 bodů) 
3) základní orientace v kategoriálním schématu programu (max. 25 bodů) 
4) rozprava nad prostudovanou literaturou (max. 25 bodů) 

  
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované odborné literatury a přečtené beletrie – předkládá 
se k nahlédnutí u přijímací zkoušky 
  
další informace: estetika.ff.cuni.cz (Katedra estetiky) 
   
 

 
ETNOLOGIE A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 31 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 68 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, geografie, sociologie, psychologie, 
filozofie, estetika, aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, zejména 
kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (max. 50 bodů) 

2) motivace ke studiu a rozprava nad předloženým seznamem přečtené odborné literatury (max. 50 
bodů) 
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další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené odborné literatury, případně oborově relevantní seminární 
práce, odborné texty uchazeče a jiné vlastní práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o program 
(předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí)  
 
další informace: etnologie.ff.cuni.cz (Ústav etnologie) 
 
 

 
 
 
FILMOVÁ STUDIA  
  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 124 
předpokládaný počet přijímaných: 27 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: jednokolová (distanční písemná) 

popis přijímací zkoušky 

1) analýza filmu (max. 60 bodů) 
2) test z historie českého a světového filmu a filmové teorie (max. 40 bodů) 

 
Uchazeči budou předem informováni, kdy obdrží z e-mailové adresy uchazec.film@ff.cuni.cz zadání 

obou částí přijímací zkoušky a dokdy budou povinni obě zpracované části na týž e-mail zaslat.  

Zadání bude obsahovat:  

1) odkaz na film k analýze a vstupní informace,  

2) test. 

Analýza filmu: uchazeč zhlédne film a následně zpracuje jeho analýzu – ta nemá být popisem děje, ale má 

sledovat jednotlivé stylové prostředky, které film využívá, zaměřit se na způsob výstavby filmového 

vyprávění, respektive výstavby filmového fikčního světa, nebo se věnovat tematické analýze snímku. 

Analýza bude mít maximální rozsah 2 normostrany (3600 znaků včetně mezer) a bude odeslaná ve 

wordovém souboru (nikoli jako pdf) e-mailem na adresu uchazec.film@ff.cuni.cz do určeného dne a 

hodiny.  

U analýzy se posuzují: schopnost analytického myšlení, schopnost citlivého vnímání stylových prostředků, 

schopnost výstavby textu, jazyková kultura.  

Kritéria hodnocení analýzy: 

 komplexní analýza, včetně kontextualizace snímku: 60–51 bodů 
 komplexní analýza: 50–41 bodů 
 analýza zahrnující popis a interpretaci stylových prostředků: 40–31 bodů 
 analýza zahrnující popis stylových prostředků: 30–21 bodů 
 analýza skládající se pouze z popisu děje a vyznačující se logickou strukturu: 20–11 bodů  

 

Netestují se historické znalosti vztažené ke snímku, proto doporučujeme neztrácet čas snahou dohledat na 

internetu a v odborné literatuře jakékoli informace. Film je záměrně zvolen tak, aby neexistovala žádná 

jeho analýza, kterou by se bylo možné inspirovat.  
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Doporučená literatura pro přípravu na analýzu filmu:  

• Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu. Praha 2011 
• Kokeš, Radomír: Rozbor filmu. Praha 2015 
• Filmové analýzy v časopisech: Cinepur, Film a doba, Kino-Ikon, Iluminace, IndieFilm 

 

Test z historie českého a světového filmu a filmové teorie: test (wordový soubor) bude obsahovat 

otázky vycházející z porozumění odborným textům a schopnosti aktivního čtení – u každé otázky proto 

bude uveden odkaz na odbornou literaturu, kterou budeme s uchazeči sdílet. Odpovědi doporučujeme 

hledat v zaslaných materiálech, nikoli na internetu a v jiných zdrojích. Odpovědi na jednotlivé otázky 

budou uchazeči vpisovat přímo do wordového souboru do vyznačených polí, vypracovaný test pak zašlou 

ve wordovém souboru do předem určeného data na adresu uchazec.film@ff.cuni.cz. Boduje se správnost 

odpovědí na jednotlivé otázky. 

další požadavky ke zkoušce:   

Do 15. 6. zašlou uchazeči na adresu uchazec.film@ff.cuni.cz: a) profesní životopis, b) seznam 

prostudované literatury relevantní k oboru filmová věda, respektive humanitním oborům (nikoliv seznam 

přečtené beletrie).  

další informace: film.ff.cuni.cz (Katedra filmových studií) 
   
 

 
 
FONETIKA   
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 18   
předpokládaný počet přijímaných: 18 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: Studium programu Fonetika vyžaduje dobrý zrak a sluch potřebný pro 
audiovizuální analýzy řečového signálu. Student se rovněž musí orientovat v anglicky psaném odborném 
textu. Předpokládají se lingvistické dovednosti (určování lingvistických kategorií, chápání struktury 
jazyka apod.). 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) transkripce textu – čeština (max. 14 bodů) 
2) rozbor mluvené a psané podoby češtiny, jejich vzájemný vztah (max. 24 bodů) 
3) orientace v základních pojmech jazykovědného popisu a popisu řeči (max. 24 bodů) 
4) porovnání zvukového plánu češtiny a cizího jazyka (max. 24 bodů) 
5) kultura vlastního mluveného projevu (max. 14 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené relevantní literatury a životopis (předkládá se k 
nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace: fonetika.ff.cuni.cz (Fonetický ústav) 
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FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 41 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 75 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: pokud počet uchazečů, kteří postoupí do 2. kola, bude stejný 
jako předpokládaný počet přijímaných nebo nižší, bude 2. kolo prominuto všem těmto uchazečům   
 
přijímací zkouška: dvoukolová (posouzení zaslaných materiálů, distanční písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – posouzení zaslaných materiálů 

1)  motivace a profesní životopis (max. 50 bodů) 
 
2. kolo – distanční písemná  

1)  úvaha na téma z literatury, reálií nebo historie Francie a frankofonních zemí (max. 50 bodů) 
 
Posouzení zaslaných materiálů: uchazeči zašlou svůj profesní strukturovaný životopis 
(francouzsky) o délce cca jedné strany A4 a dále text (400–500 slov) vysvětlující, jaké jsou jejich 
zkušenosti s užíváním francouzštiny (lze doplnit naskenovanými certifikáty, diplomy apod.) a proč chtějí 
studovat filologii. Uvedou, jaké jsou jejich oblasti zájmu (jazyk, literatura, kultura aj.), jak dlouho se učí 
francouzsky, zda již navštívili nějakou frankofonní zemi a za jakým účelem, jak se udržují v kontaktu s 
frankofonní realitou. Případně mohou zmínit, zda plánují dvouoborové studium a jakou mají představu o 
svém budoucím povolání. Uchazeči podklady zašlou do 5. 6. 2020 do 23:59:59 hod. na e-mail: 
uchazec.francouzstina@ff.cuni.cz a v předmětu e-mailu uvedou „Francouzská filologie“.  
 
Kritéria hodnocení: 

 přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia francouzské filologie 
na FF UK: 50–35 bodů 

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia 
francouzské filologie na FF UK: 34–18 bodů 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia 
francouzské filologie na FF UK: 17–1 bodů 

 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než ve francouzštině: 0 bodů 
 

Distanční písemná zkouška (úvaha): uchazeči 12. 6. mezi 9:00 a 10:00 obdrží z e-mailu 
uchazec.francouzstina@ff.cuni.cz konkrétní zadání a do 14. 6. 2020 do 9:59:59 hod. na týž e-mail 
zašlou vypracovanou úvahu v českém, slovenském nebo francouzském jazyce o rozsahu 400–500 slov. 
V předmětu e-mailu uvedou „Francouzská filologie“. Výběr jazyka ani tématu nemá vliv na bodové 
hodnocení. 
 
Kritéria hodnocení: 

 obsahově, stylisticky i kompozičně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 50–39  bodů 
 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 38–26 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý text, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 25–13 

bodů 
 naprosto nedostatečný text, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 12–1 

bodů 
 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než v češtině, slovenštině nebo francouzštině: 0 bodů  

 
další informace: urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
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GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA 
SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): FINŠTINA, GERMANISTIKA, NIZOZEMŠTINA, 
SKANDINAVISTIKA (MODUL: NORŠTINA) 
 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat i přihlášky na více specializací  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
 
kombinovatelnost:  
finština, nizozemština, skandinavistika (modul: norština):  
sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo 
dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium) 
 
germanistika:  
samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem 
(sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu 
specializaci (samostatné studium) 
 
 
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE FINŠTINA 
  
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 9  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 25  
předpokládaný počet přijímaných: 27 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následujících podmínek (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7):  
a) splnění podmínek pro přijetí na alespoň jeden kombinovatelný program nebo dvouspecializaci,  
b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
další informace: fin.ff.cuni.cz (Oddělení finských studií, Ústav germánských studií)  
   
 
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE GERMANISTIKA  
 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace Německý jazyk a literatura): 34  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Německý jazyk a literatura): 
56 
předpokládaný počet přijímaných: 79 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu 
o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
  
další informace: 
german.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií) 
german.ff.cuni.cz/cs/uchazec 
   
 
 
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE NIZOZEMŠTINA 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 21  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 42  
předpokládaný počet přijímaných: 35 
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přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následujících podmínek (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7):  
a) splnění podmínek pro přijetí na alespoň jeden kombinovatelný program nebo dvouspecializaci,  
b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
další informace: ned.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení nederlandistiky) 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE SKANDINAVISTIKA (MODUL: NORŠTINA)  

 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 0, v roce 2017/2018 (stará akreditace): 22 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0, v roce 2017/2018 (stará akreditace): 102 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
  
Specializace Skandinavistika se člení na tři jazykové moduly. Tyto moduly se obvykle otevírají 
v pravidelném tříletém cyklu: Norština – Dánština – Švédština.  
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 

přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
  
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 55 minut) 

1) skandinávské reálie a dějiny (max. 20 bodů)  
2) skandinávská literatura (max. 30 bodů) 
3) základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, větný rozbor (max. 30 bodů) 
4) test z angličtiny (max. 20 bodů) 

  
další požadavky ke zkoušce:  
uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující norské romány, kterých se budou týkat 
některé otázky přijímacího testu: 

1. Knut Hamsun: Hlad. Praha: Dybbuk, 2016 
2. Aksel Sandemose: Uprchlík kříží svou stopu. Praha: Argo, 2007 
3. Tarjei Vesaas: Bělidlo. Praha: Kalich, 2015 

  
další informace: nordic.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky) 
   
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
HISPANISTIKA    
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 40 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 91  
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů, distanční písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  

1) posouzení zaslaných materiálů – motivace a profesní životopis (max. 10 bodů) 
2) distanční písemná zkouška – literární esej (max. 45 bodů) 
3) distanční písemná zkouška – lingvistický esej (max. 45 bodů) 

  
Posouzení zaslaných materiálů: Uchazeči zašlou svůj profesní strukturovaný životopis (česky nebo 
slovensky) o rozsahu cca jedna strana A4 a dále ve 100–120 slovech popíší (česky nebo slovensky), jaké 
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jsou jejich zkušenosti s užíváním španělštiny (možné doplnit naskenovanými certifikáty, diplomy apod.) a 
proč chtějí studovat filologii. Uchazeči tyto podklady zašlou do 5. 6. 2020 do 23:59:59 hod. na e-mail 
uchazec.spanelstina@ff.cuni.cz.  
 
Kritéria hodnocení: 

 přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia hispanistiky na FF UK: 
10–7 bodů 

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia 
hispanistiky na FF UK: 6–4 body 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia 
hispanistiky na FF UK: 3–1 body 

 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než v češtině nebo slovenštině: 0 bodů 
 

Distanční písemná zkouška: uchazeči 9. 6. mezi 9:00 a 10:00 obdrží z e-mailu 
uchazec.spanelstina@ff.cuni.cz konkrétní zadání a do 11. 6. 2020 do 9:59:59 hod. na týž e-mail zašlou 
dva vypracované eseje: literární esej v češtině nebo slovenštině o rozsahu 300–350 slov a lingvistický 
esej ve španělštině o rozsahu 300–350 slov. Lingvistický esej je společný pro programy Hispanistika a 
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání; uchazeči, kteří se hlásí na oba tyto programy, 
odevzdávají lingvistický esej pouze jednou. 
 
Kritéria hodnocení literárního eseje: 

 obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 45–35 bodů  
 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 34–23 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 22–11 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 10–1 bodů  
 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než v češtině nebo slovenštině: 0 bodů  

 
Kritéria hodnocení lingvistického eseje: 

 obsahově, stylisticky a po gramatické stránce na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 45–35 
bodů  

 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové, stylistické nebo gramatické nedostatky: 34–23 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové, stylistické nebo gramatické nedostatky: 

22–11 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému, stylisticky nebo po gramatické 

stránce velmi slabý: 10–1 bodů  
 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než ve španělštině: 0 bodů  

 
přípravný kurz: 
Uchazeči mají možnost využít online přípravného kurzu, který je zdarma a nabízí prezentace i praktická 
cvičení, které studentům pomohou s přípravou na příjímací zkoušku. Online kurz je dostupný zde: 
dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=293 (před prvním přihlášením je nutno vyplnit registrační formulář). 
Klíč k zápisu: hispanistika.  
 
další informace: urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
   
 

 
 
HISTORIE  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 100  
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 221  
předpokládaný počet přijímaných: 100 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Historie – evropská studia   
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
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požadavky studia: Studium programu Historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím 
odborných textů v několika světových jazycích.  
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 60 minut) 

1) české dějiny  
2) obecné/světové dějiny  
3) všeobecný kulturně-politický přehled  

(celkem max.: 100 bodů) 
 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Historie se zaměřením na 
vzdělávání.  
 
další informace: usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin)     
 
 

 
 
HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 22 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 70 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Historie 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 

požadavky studia programu: Studium programu Historie – evropská studia je náročné na zrak, studenti 
pracují s velkým množstvím odborných textů v několika evropských jazycích. 
 

přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 

popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 60 minut) 

1) evropské dějiny od raného středověku do současnosti – v rozsahu gymnaziálního 
středoškolského učiva (max. 40 bodů) 

2) evropské kulturní dějiny – v rozsahu gymnaziálního středoškolského učiva (max. 40 bodů) 
3) všeobecný rozhled (max. 20 bodů) 

 
 

další informace: usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin)   
   
 

 
 
HUDEBNÍ VĚDA 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 65  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
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přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 240 minut) 

1) sluchový test (určení a zápis intervalů, stupnic, základních souzvuků; melodicko-rytmický zápis 
krátké jednohlasé hudební ukázky) (max. 20 bodů) 

2) vědomostní test (určení hudebních ukázek, prověření znalostí z dějin hudby, kultury i obecných 
dějin, max. 32 bodů) 

3) interpretace odborného textu (max. 16 bodů) 
4) písemná práce (esej) o rozsahu cca 300–400 slov (max. 30 bodů) 
5) seznam literatury (max. 2 body) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam prostudované odborné literatury – odevzdává se u zkoušky 
 
další informace: musicology.ff.cuni.cz (Ústav hudební vědy) 
   
 

 
 
INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ   
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 31 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 53  
předpokládaný počet přijímaných: 42 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu programu informační studia a knihovnictví (max. 50 bodů) 
2) prostudovaná oborová literatura (max. 50 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá 
podepsaný seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení – volí si minimálně dvě knihy a 
tři články z navrženého seznamu odborné literatury, viz uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč), a to alespoň ze 
dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, informační studia, knižní kultura). Na základě rozhovoru 
s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu a schopnost základní interpretace prostudované 
literatury.   
 
další informace: uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví) 
   
 

 
 
ITALIANISTIKA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 32  
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
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přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) italská literatura – dvě otázky na základě předloženého seznamu četby; uchazeč prokazuje 
schopnost začlenit autory a jejich díla do širšího literárněhistorického kontextu (max. 40 bodů) 

2) italská gramatika – teoretická otázka vycházející z předepsaného rozsahu 16 lekcí učebnice   
Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha Leda 2008/2017) (max. 20 
bodů) 

3) obecnělingvistická otázka týkající se základních kategorií tvarosloví a skladby (v češtině) – např. 
klasifikace slovních druhů, mluvnické kategorie, větné členy, typy vedlejších vět, tvoření slov, 
významové vztahy (synonymie, antonymie, homonymie, polysémie apod.) (max. 20 bodů) 

4) konverzace v italštině – zájmy, cestování, studium, rodina apod.; požaduje se pouze základní 
znalost jazyka v rozsahu 16 lekcí učebnice (viz výše) (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
U přijímací zkoušky se odevzdává: seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury (v 
překladu či v originále; seznam knih by měl být vyvážený, neměl by např. převažovat jeden jediný autor). 
U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: stručný přehled dosavadního studia (střední škola, 
jazykové kurzy), popř. odborné činnosti (praxe). 
 
další informace: urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
   
 

 
 
JAZYKY A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH  
  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace Čeština v komunikaci neslyšících): 
33 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Čeština v komunikaci 
neslyšících): 63  
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
  
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
  
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě 
prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) 

2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi 
v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky 
o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)  

3) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů) 
 

 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení: 
 
a) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český 

jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat 
modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané: 
 
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně 
přepisovány do psané češtiny                 
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1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě 
prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) 

2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi 
v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky 
o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů)  

3) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů) 
 
 
b) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český 

znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat 
modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením a překladem do českého znakového jazyka: 

  
písemná zkouška  (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně 
tlumočeny do českého znakového jazyka 

1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě 
prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka 

2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi 
v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky 
o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů) – částečně přeloženo do českého 
znakového jazyka  

3) orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) – odborný text v psané češtině, 
testové otázky přeloženy do českého znakového jazyka  

 
c) Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických 

potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK). 
 
 

další požadavky ke zkoušce: žádné 
  
další informace: ujkn.ff.cuni.cz (Ústav jazyků a komunikace neslyšících) 
   
 

 
 
JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA  
 
specializace:  jihoslovanská studia, albanistika, rumunistika 
volba specializace: předběžně v přihlášce ke studiu, závazně při zápisu (lze zvolit jen jednu specializaci)  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 10  
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu 
o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
další informace: kjbs.ff.cuni.cz (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií) – sekce Uchazeč 
 
 

 
 

LOGIKA   

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 19  
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předpokládaný počet přijímaných: 28 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu 
o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
  
 
další informace: logika.ff.cuni.cz (Katedra logiky) 
    
 

 
 
MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE ČEŠTINA – NĚMČINA / INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION UND 
TRANSLATION TSCHECHISCH – DEUTSCH 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 60 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

 
1) test z českého jazyka (max. 24 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 20 bodů) 
3) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 24 bodů) 
4) sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině (max. 16 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie 
České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 16 bodů) 
 
Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní 
znalost příslušného cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), překladatelsko-
tlumočnické vlohy, všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a 
mezinárodního dění, jazykovou kreativitu a připravenost absolvovat jeden ročník studia v 
zahraničí. 

 
Písemná zkouška je totožná se zkouškou na specializaci němčina pro překlad a tlumočení programu 
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení. Uchazeči, kteří se hlásí na tuto specializaci a zároveň na 
program Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation 
Tschechisch – Deutsch, skládají zkoušku pouze jednou a výsledek se jim započítává v obou přijímacích 
řízeních. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné   
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
Tento mezinárodní bakalářský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se uskutečňuje na 
základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Universität Leipzig ze dne 27. 1. 2014. 
Program povinně zahrnuje absolvování dvou semestrů na Universität Leipzig, a to během druhého 
ročníku studia. 
 
 

 
 
MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ 
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SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): ANGLIČTINA PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ, 
FRANCOUZŠTINA PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ, NĚMČINA PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ, RUŠTINA 
PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ, ŠPANĚLŠTINA PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ  
 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat i přihlášky na více specializací  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce AJ/FJ/NJ/RJ/ŠJ: 49/18/18/11/15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce AJ/FJ/NJ/RJ/ŠJ: 356/66/65/56/49 
 
předpokládaný počet přijímaných:  
angličtina pro překlad a tlumočení: 55 
francouzština pro překlad a tlumočení: 35 
němčina pro překlad a tlumočení: 28 
ruština pro překlad a tlumočení: 25 
španělština pro překlad a tlumočení: 25 
kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace navzájem (dvouspecializační studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze    
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) test z českého jazyka (společný pro všechny specializace) (max. 24 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 20 bodů) 
3) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 24 bodů) 
4) sumarizace cizojazyčného neliterárního textu provedená v češtině (max. 16 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 16 bodů) 
 

Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost 
příslušného cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), překladatelsko-tlumočnické vlohy, 
všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, jazykovou kreativitu. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné   
 
upozornění k termínu konání zkoušky: 
Přijímací zkouška na všechny specializace daného studijního programu se koná v jednom termínu 
(uchazeči o dvě a více těchto specializací budou pozváni na tentýž den a hodinu konání zkoušky). 
Písemná zkouška na specializaci němčina pro překlad a tlumočení je totožná se zkouškou na program 
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation 
Tschechisch – Deutsch. Uchazeči, kteří se hlásí na tento program a zároveň na specializaci němčina pro 
překlad a tlumočení, skládají zkoušku pouze jednou a výsledek se jim započítává v obou přijímacích 
řízeních. 
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
 

 
 

OBECNÁ LINGVISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 38  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
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kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: lze. Od přijímací zkoušky lze upustit v případě účastníků 
České lingvistické olympiády, kteří se umístili na prvních třech místech v národním kole. Žádost o 
upuštění od přijímací zkoušky je nutné podat nejpozději 11. 5. 2020. 
  
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
  
popis přijímací zkoušky: 

písemná zkouška (doba trvání: 80 minut) 

1) schopnost pozorování a srovnání jazykových a komunikačních jevů v češtině a angličtině (max. 45 
bodů) 

2) schopnosti logického myšlení při práci s neznámým jazykovým materiálem (max. 40 bodů) 
3) motivace pro studium obecné lingvistiky, vč. otázky k odborné literatuře (max. 15 bodů) 

 

další informace: ling.ff.cuni.cz (Ústav obecné lingvistiky), vzorový test a seznam doporučené literatury: 
https://ling.ff.cuni.cz/cs/bakalarske-studium-2/  

 
 

 
 
PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 24 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 40  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 60 minut) 

1) základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, přístupy, 
historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni 
všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 100 bodů) 

 
další informace: pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
 

 
 
PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: kombinované bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 22 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 38  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem  
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 60 minut) 

https://ling.ff.cuni.cz/cs/bakalarske-studium-2/
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1) základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, přístupy, 
historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni 
všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 100 bodů) 

 
další informace: pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
 

POLITOLOGIE  

 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 45 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 100  
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky:  
posouzení zaslaných materiálů 
 

1) esej na téma „Jaký smysl má dnes studium politologie?“ (max. 100 bodů) 
 
Uchazeč vypracuje esej v češtině, slovenštině nebo angličtině (rozsah: 2–4 normostrany, jedna 
normostrana se rovná 1800 znaků včetně mezer). Tématem eseje bude odpověď na otázku „Jaký smysl má 
dnes studium politologie?“. Uchazeč esej zašle do 15. 6. 2020 do 23:59:59 hod.  ve formátu pdf na 
adresu upol@ff.cuni.cz.  Jako předmět e-mailu uchazeč uvede „Přijímačky 2020“. 
 

Kritéria hodnocení: 

 obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 100–76 bodů 

 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 75–51 bodů 

 slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 50–26 bodů 

 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 24–1 bodů 

 nedodání: 0 bodů 

další informace: upol.ff.cuni.cz (Ústav politologie) 
   
 

 
 
PORTUGALISTIKA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 18   
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu 
o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
  
další informace: urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií, Oddělení portugalistiky)  
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PSYCHOLOGIE  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 66 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 1062   
předpokládaný počet přijímaných: 57 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 80 minut)  

1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie*; test znalostí z psychologie; 
test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění 
textu). (max. 50 bodů) 

2) volné a stručné zpracování zadaných témat s psychologickou tématikou (krátká esej)** 
 
* konkrétní test si volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce 
** esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky (podčást A, bod 1) 

 
Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:  
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje 
individuální výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet těchto z-skórů 
je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Relativní váhy testů jsou dány významem a délkou testu 
(biologie nebo základy společenských věd – 15 %, psychologie – 45 %, test studijních předpokladů – 40 
%). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez 
znalosti výsledků ostatních uchazečů. 

 
2. kolo (ústní část) se skládá z podčástí A a B. Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B 
postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 65 bodů. 
 
2. kolo – ústní část, podčást A (max. 40 bodů) 

1) rozhovor o psychologických souvislostech mezilidské interakce, o uchazečových zájmech a 
předpokladech ke studiu (max. 15 bodů)  

2) rozhovor o přečtené odborné literatuře a odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů) 
3) analýza videozáznamu mezilidské interakce (max. 10 bodů) 

 
2. kolo – ústní část, podčást B (max. 10 bodů) 

1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 
minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z jednoho 
nebo více okruhů stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky 
jako v podčásti A 

 
další požadavky ke zkoušce:  

 uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky výčet odborných aktivit 
(písemných prací, praxí či stáží doložených adekvátními potvrzeními či osvědčeními apod.) a 
přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 strany); 

 uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam přečtené odborné literatury a písemně zpracovanou 
reflexi získaných zkušeností ze svých dosavadních odborných aktivit (v rozsahu 1–2 stran).    

 
další informace: kps.ff.cuni.cz  (Katedra psychologie) 
 
 

 
 
RUSKÝ JAZYK A LITERATURA  
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forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 35 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 100   
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní  zkouška 

1) prokázání znalosti ruštiny (minimálně na úrovni A2 SERR pro jazyky) (max. 34 bodů)  
2) prokázání základní orientace v ruské literatuře (max. 33 bodů)  
3) prokázání základní orientace v dějinách Ruska (max. 33 bodů)  

 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace: uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
   
 

ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA 

 
specializace pro sdružené studium: starořecký jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, dějiny 
antické civilizace, latinská medievistika, novořecký jazyk a literatura  
specializace pro samostatné studium: klasická filologie, řecká filologie, latinský jazyk a kultura antiky a 
středověku, jazyk a kultura starověkého Řecka, jazyk a kultura starověkého Říma 
volba specializace: Uchazeč volí ze dvou variant: novořecký jazyk a literatura (pouze sdružené 
studium), nebo ostatní specializace (sdružené i samostatné studium). Uchazeč si může podat přihlášky i 
na obě varianty. Pokud uspěje v přijímací zkoušce na ostatní specializace, zvolí si při zápisu do 1. ročníku 
buď sdružené studium (lze jen v případě, že uspěje i v přijímací zkoušce na alespoň jeden 
kombinovatelný program), anebo samostatné studium. Při zápisu do 2. ročníku studia si potom zvolí 
jednu ze specializací (viz níže).   
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (Novořecký jazyk a literatura/ostatní specializace): 
4/21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (Novořecký jazyk a literatura/ostatní 
specializace: 13/34 
 
předpokládaný počet přijímaných:  
novořecký jazyk a literatura: 15 
ostatní specializace: 60 
 
kombinovatelnost:  
sdružené studium: starořecký jazyk a literatura (SJL), latinský jazyk a literatura (LJL), dějiny antické 
civilizace (DAC), latinská medievistika (LM), novořecký jazyk a literatura (NJL) 
samostatné studium: každá z těchto specializací je kombinací dvou specializačních zaměření (viz údaje 
v závorkách) – klasická filologie (SJL+LJL), řecká filologie (SJL+NJL), latinský jazyk a kultura antiky a 
středověku (LJL+LM), jazyk a kultura starověkého Řecka (SJL+DAC), jazyk a kultura starověkého Říma 
(LJL+DAC)  
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  
pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následujících podmínek (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7):  
a) splnění podmínek pro přijetí na alespoň jeden kombinovatelný program nebo dvouspecializaci,  
b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.   
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pro všechny ostatní specializace: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za splnění 
následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu o 
předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 

další informace: urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
   
 

 

SINOLOGIE 
  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 50  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) ústní zkouška z anglického jazyka – četba a překlad (max. 10 bodů) 
2) znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby k oboru včetně překladů literárních 

děl čínských autorů, u nichž se předpokládá, že uchazeč o nich pohovoří v širších historických 
souvislostech (max. 45 bodů) 

3) motivace a předpoklady ke studiu sinologie; součástí hodnocení je jazykový projev a kvalita 
seznamu přečtené literatury po obsahové i formální stránce (max. 45 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury k oboru (odevzdává se u ústní zkoušky)  
 
další informace: ks.ff.cuni.cz (Katedra sinologie)  
   
 

 
 
SOCIÁLNÍ PRÁCE  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 41 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 112 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 100 minut) 

1) test orientace ve společenském dění a v oboru: základní poznatky z oboru sociální práce, 
sociální politiky a příbuzných věd, všeobecný kulturněhistorický přehled na úrovni všeobecné 
středoškolské vzdělanosti, obecné vědecké pojmy a termíny (max. 100 bodů) 

 
další informace: ksocp.ff.cuni.cz (Katedra sociální práce) 
   
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
SOCIOLOGIE 
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specializace: sociologie, socioekonomická studia  
volba specializace: předběžně v přihlášce, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci) 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 52 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 138  
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost:  
sociologie: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují 
socioekonomická studia: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia: Studium programu předpokládá motivaci k samostudiu odborných sociologických 
textů, schopnost porozumění cizojazyčnému textu, analytické myšlení pro práci s kvantitativními daty, 
formulační a stylistické dovednosti, schopnost tvořivého a kritického myšlení. 
  
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
  
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: cca 120 minut) 

1) test obecných studijních předpokladů (test intelektových schopností) (max. 17 bodů) 
2) test všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských 

věd (max. 20 bodů) 
3) písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu (max. 13 bodů) 

 
2. kolo – ústní část  

1) motivace ke studiu (max. 20 bodů) 
2) diskuse nad předloženým seznamem vlastní četby (max. 15 bodů) 
3) diskuse o aktuálním společenském tématu (max. 15 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: u ústní části student odevzdává seznam vlastní četby odborné literatury 
  
další informace: 
nasociologii.ff.cuni.cz (stránky pro uchazeče)  
ksoc.ff.cuni.cz (stránky katedry)   
   
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA 
 
SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): MAĎARSKÁ STUDIA, POLONISTIKA, ROMISTIKA, 
SLOVAKISTIKA  
volba specializace: v přihlášce; lze podat i přihlášky na více specializací  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano (pro všechny specializace). Každý přihlášený uchazeč 
bude přijat ke studiu za splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–
5.7): předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
  
 
STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE MAĎARSKÁ STUDIA, POLONISTIKA  A SLOVAKISTIKA  
 
počet přijatých v minulém akademickém roce (maďarská studia/polonistika/slovakistika): 5/9/1 
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počet přihlášených v minulém akademickém roce (maďarská studia/polonistika/slovakistika): 
7/15/5 
předpokládaný počet přijímaných: 
maďarská studia: 15 
polonistika: 20 
slovakistika:10 
 
další informace: kses.ff.cuni.cz (Katedra středoevropských studií)  
     
 
STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE ROMISTIKA 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace Romistika): 0, v akad. roce 
2018/2019: 9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Romistika): 0, v akad. roce 
2018/2019: 14 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
 
 
 

 
 
VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 17  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu 
o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
další informace: kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia) 
   
 

 
 
VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA  
 
specializace: litevština, lotyština, ruština, ukrajinština (realizace konkrétní specializace je podmíněna 
dostatečným počtem přijatých zájemců o daný jazyk)  
volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu 
specializaci) 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 34  
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška  

1) prokázání základního přehledu v oblasti obecné jazykovědy (max. 34 bodů)  
2) prokázání základní orientace v dějinách a současné společensko-politické situaci východní Evropy 

(max. 33 bodů)  
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3) prokázání základní orientace v literaturách východní Evropy (max. 33 bodů)  
 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace: uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií)  
  
 
 

 

 
8.2.2 Učitelské programy 
 
ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:    
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 67  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se 
zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
  
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) 

1) kulturně-literární test (max. 20 bodů) 
2) porozumění populárně naučnému textu (max. 20 bodů) 
3) lingvistický test (max. 20 bodů) 
4) gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 20 bodů) 
5) esej na literární téma (max. 20 bodů) 
 

Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní obor Anglistika – amerikanistika. 
 
Přijímací zkouška testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického jazykového 
systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost praktického 
jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého vyjadřování o 
složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárněteoretické a obecné 
společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí.  
 
další informace:  
uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky) 
ualk.ff.cuni.cz (Ústav anglofonních literatur a kultur) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         
 

 
 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:  
počet přihlášených v minulém akademickém roce:  81 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy 
se zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
  
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)  
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popis přijímací zkoušky:  
 
písemná zkouška (doba trvání: 180 minut) 

1) písemný test z českého jazyka (max. 50 bodů) 
(pravopis, hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, základní terminologie, 
znalost základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce)  

2) písemný test z české literatury (max. 50 bodů) 
(základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, 
interpretace textu) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na bakalářský studijní program Český jazyk a literatura. 
Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba 
programy.  
 
další informace:  
ucjtk.ff.cuni.cz/uchazec/bakalarske-studium/ 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         
 

 
 
FRANCOUZSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:   
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 7 
předpokládaný počet přijímaných:  20 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se 
zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Pokud počet uchazečů, kteří postoupí do 2. kola, bude stejný 
jako předpokládaný počet přijímaných nebo nižší, bude 2. kolo prominuto všem těmto uchazečům.   
 
přijímací zkouška: dvoukolová (posouzení zaslaných materiálů, distanční písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – posouzení zaslaných materiálů  

1) motivace a profesní životopis (max. 50 bodů) 
 
2. kolo – distanční písemná  

1) pedagogická esej (max. 50 bodů) 
 
Posouzení zaslaných materiálů: uchazeči zašlou svůj profesní strukturovaný životopis 
(francouzsky) o délce cca jedné strany A4 a dále text (400–500 slov) vysvětlující, jaké jsou jejich 
zkušenosti s užíváním francouzštiny (lze doplnit naskenovanými certifikáty, diplomy apod.), proč chtějí 
studovat učitelský obor a zda mají nějaké zkušenosti s výukou, vedením zájmových kroužků apod. (možné 
doložit naskenovanými certifikáty nebo potvrzeními). Uvedou, jaké jsou jejich oblasti zájmu (jazyk, 
literatura, kultura aj.), jak dlouho se učí francouzsky, zda již navštívili nějakou frankofonní zemi a za jakým 
účelem, jak se udržují v kontaktu s frankofonní realitou. Případně mohou zmínit, jakou mají představu o 
svém budoucím povolání. Uchazeči podklady zašlou do 5. 6. 2020 do 23:59:59 hod. na e-mail: 
uchazec.francouzstina@ff.cuni.cz a v předmětu e-mailu uvedou „FJL se zaměřením na vzdělávání“.  
 
Kritéria hodnocení: 

 přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu Francouzský 
jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK: 50–35 bodů 

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia 
programu Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK: 34–18 bodů 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia 
programu Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK: 17–1 bodů 
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 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než ve francouzštině: 0 bodů 
 
Distanční písemná zkouška (úvaha): uchazeči 12. 6. mezi 9:00 a 10:00 obdrží z e-mailu 
uchazec.francouzstina@ff.cuni.cz konkrétní zadání a do 14. 6. 2020 do 9:59:59 hod. na týž e-mail 
zašlou vypracovanou úvahu v českém, slovenském nebo francouzském jazyce o rozsahu 400–500 slov. 
V předmětu e-mailu uvedou „FJL se zaměřením na vzdělávání“. Výběr jazyka ani tématu nemá vliv na 
bodové hodnocení. 
 
Kritéria hodnocení: 

 obsahově, stylisticky i kompozičně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 50–39  bodů 
 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 38–26 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý text, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 25–13 

bodů 
 naprosto nedostatečný text, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 12–1 

bodů 
 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než v češtině, slovenštině nebo francouzštině: 0 bodů  

 
další informace:  
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
       
 

 
 
HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:    
počet přihlášených v minulém akademickém roce:  42 
předpokládaný počet přijímaných: 50   
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se 
zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
  
přijímací zkouška: jednokolová (písemná)  
 
popis přijímací zkoušky:  
 
písemná zkouška (doba trvání: 60 minut) 

1) české dějiny  
2) obecné/světové dějiny  
3) všeobecný kulturně-politický přehled  
(celkem max.: 100 bodů) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Historie.  
 
další informace:  
usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin)     
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         
 

 
 
LATINSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:    
počet přihlášených v minulém akademickém roce:  2 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
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kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se 
zaměřením na vzdělávání 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následujících podmínek (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7):  
a) splnění podmínek pro přijetí na alespoň jeden kombinovatelný program,  
b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
  
další informace:  
urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         
 

 
 
NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:  
počet přihlášených v minulém akademickém roce:  13 
předpokládaný počet přijímaných: 35  
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se 
zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za 
splnění následujících podmínek (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7):  
a) splnění podmínek pro přijetí na alespoň jeden kombinovatelný program,  
b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
 
další informace:  
german.ff.cuni.cz (Oddělení germanistiky Ústavu germánských studií) 
german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-zkousky/nemecky-jazyk-a-literatura-se-zamerenim-na-
vzdelavani-bakalar (webová stránka s informacemi pro uchazeče o tento obor) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         
 

 
RUSKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:    
počet přihlášených v minulém akademickém roce:  13 
předpokládaný počet přijímaných: 35   
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se 
zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
  
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) motivace ke studiu, zájem o obor, osobnostní a pedagogické předpoklady (max. 20 bodů) 
2) prokázání znalosti ruštiny (minimálně na úrovni B1 SERR pro jazyky) (max. 40 bodů) 
3) prokázání základní orientace v ruské literatuře, kultuře a dějinách na základě seznamu přečtené 

literatury (max. 40 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  

 seznam prostudované literatury (uchazeč předloží seznam literatury s alespoň 20 položkami, 
zahrnujícími beletrii a odbornou literaturu) – předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky 
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další informace:  
uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         
 

 
 
ŠPANĚLSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:   
počet přihlášených v minulém akademickém roce:  7 
předpokládaný počet přijímaných: 20   
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se 
zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
  
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů, distanční písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  

1) posouzení zaslaných materiálů – motivace a profesní životopis (max. 10 bodů) 
2) distanční písemná zkouška – literární esej (max. 25 bodů) 
3) distanční písemná zkouška – pedagogický esej (max. 20 bodů) 
4) distanční písemná zkouška – lingvistický esej (max. 45 bodů) 

  
Posouzení zaslaných materiálů: Uchazeči zašlou svůj profesní strukturovaný životopis (česky nebo 
slovensky) o rozsahu cca jedna strana A4 a dále ve 100–120 slovech popíší (česky nebo slovensky), jaké 
jsou jejich zkušenosti s užíváním španělštiny (možné doplnit naskenovanými certifikáty, diplomy apod.), 
proč chtějí studovat učitelský obor a zda mají nějaké zkušenosti s výukou, vedením zájmových kroužků 
apod. (možné doložit naskenovanými certifikáty nebo potvrzeními). Uchazeči tyto podklady zašlou do 5. 
6. 2020 do 23:59:59. hod na e-mail uchazec.spanelstina@ff.cuni.cz.  
 
Kritéria hodnocení: 

 přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu Španělský 
jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK: 10–7 bodů 

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia 
programu Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK: 6–4 body 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia 
programu Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK: 3–1 body 

 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než v češtině nebo slovenštině: 0 bodů 
 
Distanční písemná zkouška: uchazeči 9. 6. mezi 9:00 a 10:00 obdrží z e-mailu 
uchazec.spanelstina@ff.cuni.cz konkrétní zadání a do 11. 6. 2020 do 9:59:59 hod. na týž e-mail zašlou 
tři vypracované eseje: literární esej v češtině nebo slovenštině o rozsahu 150–175 slov, pedagogický 
esej v češtině nebo slovenštině o rozsahu 150–175 slov a lingvistický esej ve španělštině o rozsahu 300–
350 slov. Lingvistický esej je společný pro programy Hispanistika a Španělský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání; uchazeči, kteří se hlásí na oba tyto programy, odevzdávají lingvistický esej 
pouze jednou. 
 
Kritéria hodnocení literárního eseje: 

 obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 25–20 bodů  
 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 19–13 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 12–6 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 5–1 bodů  
 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než v češtině nebo slovenštině: 0 bodů  

 
Kritéria hodnocení pedagogického eseje: 

 obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 20–16 bodů  
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 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 15–11 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 10–6 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 5–1 bodů  
 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než v češtině nebo slovenštině: 0 bodů  

 
Kritéria hodnocení lingvistického eseje: 

 obsahově, stylisticky a po gramatické stránce na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 45–35 
bodů  

 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové, stylistické nebo gramatické nedostatky: 34–23 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové, stylistické nebo gramatické nedostatky: 

22–11 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému, stylisticky nebo po gramatické 

stránce velmi slabý: 10–1 bodů  
 nedodání nebo dodání v jiném jazyce než ve španělštině: 0 bodů  

 
přípravný kurz:  
Pro uchazeče nabízíme online přípravný kurz, který obsahuje materiály k přípravě na přijímací zkoušku i 
krátké testy z jednotlivých okruhů. Tento kurz je zdarma a je možné se do něj přihlásit zde: 
dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=337 (před prvním přihlášením je třeba vyplnit registrační formulář; klíč 
k zápisu: ucitelstvi_spanelstina). 
 
další informace:  
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         
 

 


