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8.3 Odborné požadavky ke studiu – navazující magisterské 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 
 
 
 

8.3.1 Obory akreditované v češtině 
 

FILOZOFIE  

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 23   
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory 
navazujícího magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze   
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky:  
posouzení zaslaných materiálů 

1) posouzení bakalářské práce, popř. části bakalářské práce či alternativních seminárních prací 
(max. 60 bodů) 

2) posouzení rozvahy o oborových zájmech a projektu magisterského studia (max. 25 bodů) 
3) posouzení odborné připravenosti uchazečů na základě jejich dosavadního vysokoškolského 

studia (max. 15 bodů)  
 
další požadavky ke zkoušce:  
Každý uchazeč doručí nejpozději do 30. 6. 2020 na e-mailovou adresu sekretariátu Ústavu filosofie a 
religionistiky (ufar@ff.cuni.cz) následující materiály v elektronické podobě: 

 bakalářskou práci, popř. (není-li dokončena) její co nejrozsáhlejší část; namísto části bakalářské 
práce lze alternativně přijmout dvě větší seminární práce z předchozího vysokoškolského studia 
o maximálním celkovém rozsahu 30 normostran, 

 písemnou rozvahu o oborových zájmech a projektu magisterského studia včetně předběžného 
výhledu na tematické zaměření diplomové práce, rozsah max. 1 normostrana, 

 podrobný výpis předmětů absolvovaných během bakalářského či jiného vysokoškolského studia, 
 úplný seznam seminárních prací či jiných písemných výstupů vypracovaných v rámci 

bakalářského či jiného vysokoškolského studia 
 
další informace: ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky) 

      
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HISTORIE – ČESKÉ DĚJINY V EVROPSKÉM KONTEXTU  

specializace: Starší dějiny, Moderní a soudobé dějiny  
volba specializace: předběžně e-mailem (uchazeči k tomu obdrží pokyny), závazně při zápisu do studia  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
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počet přijatých v minulém akademickém roce: 29 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 50 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: jednooborové a dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory 
navazujícího magisterského 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 oboru: studium je náročné na zrak  
 
další informace: ucd.ff.cuni.cz (Ústav českých dějin)  
 
 

 

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE  

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 8  
předpokládaný počet přijímaných: 12 
kombinovatelnost: jednooborové a dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory 
navazujícího magisterského 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: ukar.ff.cuni.cz/uchazec (Ústav pro klasickou archeologii) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KOMPARATISTIKA   

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 26  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory 
navazujícího magisterského 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: cl.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)  
         
 

 
 

PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA 

 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 17 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 45  
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
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přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Na základě žádosti podané do 15. 4. 2020 lze upustit od 
zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu 
Překladatelství a tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + 
cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho 
známek za celé dosavadní studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného 
studijního plánu.  
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 110 minut) 

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

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 20 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 20 bodů) 

 
Během písemné zkoušky lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou 
uchazečům poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších 
elektronických pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: 
utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148.html. 
 
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 (podle SERR); specifické schopnosti 
pro rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných 
disciplín (teorie překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného 
jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury 
a mezinárodního dění, kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace 
ke studiu oboru. 
 
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
 

 

PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 12 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 22  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují  
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 obor,  
b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
 

 
 

PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 18   
předpokládaný počet přijímaných: 20 
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kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
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 obor,  
b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
 

 

PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 19  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
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 obor,  
b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
 

 
 

PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 9   
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
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 obor,   
b) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.  
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
 

 
 
STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA  
 
specializace: hungaristika, polonistika, romistika, slovakistika  
volba specializace: v přihlášce (lze volit pouze jednu specializaci) 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 6  
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem  
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.  
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další informace: kses.ff.cuni.cz (Katedra středoevropských studií) 
   
 

 
 

TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce:  34 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od celé zkoušky, pokud uchazeč úspěšně 
absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo 
programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v 
přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé dosavadní 
studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného studijního plánu. Platí pro 
žádosti podané do 15. 4. 2020.  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 
 

1) a) prezenční formát: tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 10–15 řádek, s přípravou v 
rozsahu 5 minut /  
b) distanční formát: rétorické vystoupení v cizím jazyce uchazeče na zadané téma v rozsahu 3 
minut, s přípravou v rozsahu 2 minut (max. 20 bodů) 

2) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3–3,5 minut z 
cizího jazyka do češtiny a 3–3,5 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 60 bodů: 
30+30) 

3) otázka z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 
teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci; viz doporučená literatura (max. 10 bodů) 

4) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný 
relevantní certifikát atd.) (max. 10 bodů) 

 
Okruhy a doporučená literatura k otázce z teorie tlumočení jsou dostupné zde: 
https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148-version1-TT_Ustni_NMgr.pdf.  
 
Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
další požadavky ke zkoušce: nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky zašle uchazeč na e-
mailovou adresu lukas.klimes@ff.cuni.cz bakalářskou práci nebo její relevantní část. 
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie)  
   
 

 
 

TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA 

 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
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počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 16  
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od celé zkoušky, pokud uchazeč úspěšně 
absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo 
programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v 
přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé dosavadní 
studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného studijního plánu. Platí pro 
žádosti podané do 15. 4. 2020.  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) a) prezenční formát: tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 10–15 řádek, s přípravou v 
rozsahu 5 minut /  
b) distanční formát: rétorické vystoupení v cizím jazyce uchazeče na zadané téma v rozsahu 3 
minut, s přípravou v rozsahu 2 minut (max. 20 bodů) 

2) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3–3,5 minut z 
cizího jazyka do češtiny a 3–3,5 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 60 bodů: 
30+30) 

3) otázka z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 
teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci; viz doporučená literatura (max. 10 bodů) 

4) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný 
relevantní certifikát atd.) (max. 10 bodů) 

 
Okruhy a doporučená literatura k otázce z teorie tlumočení jsou dostupné zde: 
https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148-version1-TT_Ustni_NMgr.pdf.  
 
Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
další požadavky ke zkoušce: Nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky zašle uchazeč na e-
mailovou adresu lukas.klimes@ff.cuni.cz bakalářskou práci nebo její relevantní část. 
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
 

 
 

TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 14  
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od celé zkoušky, pokud uchazeč úspěšně 
absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo 
programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v 
přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé dosavadní 
studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného studijního plánu.  Platí pro 
žádosti podané do 15. 4. 2020.  
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přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) a) prezenční formát: tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 10–15 řádek, s přípravou v 
rozsahu 5 minut /  
b) distanční formát: rétorické vystoupení v cizím jazyce uchazeče na zadané téma v rozsahu 3 
minut, s přípravou v rozsahu 2 minut (max. 20 bodů) 

2) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3–3,5 minut z 
cizího jazyka do češtiny a 3–3,5 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 60 bodů: 
30+30) 

3) otázka z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 
teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci; viz doporučená literatura (max. 10 bodů) 

4) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný 
relevantní certifikát atd.) (max. 10 bodů) 

 
Okruhy a doporučená literatura k otázce z teorie tlumočení jsou dostupné zde: 
https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148-version1-TT_Ustni_NMgr.pdf.  
 
Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
další požadavky ke zkoušce: Nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky zašle uchazeč na e-
mailovou adresu lukas.klimes@ff.cuni.cz bakalářskou práci nebo její relevantní část. 
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie)  
   
 

 
 

TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akad. roce 2018/2019: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akad. roce 2018/2019: 18 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od celé zkoušky, pokud uchazeč úspěšně 
absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo 
programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v 
přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé dosavadní 
studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného studijního plánu. Platí pro 
žádosti podané do 15. 4. 2020.  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) a) prezenční formát: tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 10–15 řádek, s přípravou v 
rozsahu 5 minut /  
b) distanční formát: rétorické vystoupení v cizím jazyce uchazeče na zadané téma v rozsahu 3 
minut, s přípravou v rozsahu 2 minut (max. 20 bodů) 
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2) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3–3,5 minut z 
cizího jazyka do češtiny a 3–3,5 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 60 bodů: 
30+30) 

3) otázka z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 
teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci; viz doporučená literatura (max. 10 bodů) 

4) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný 
relevantní certifikát atd.) (max. 10 bodů) 

 
Okruhy a doporučená literatura k otázce z teorie tlumočení jsou dostupné zde: 
https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148-version1-TT_Ustni_NMgr.pdf.  
 
Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
další požadavky ke zkoušce: Nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky zašle uchazeč na e-
mailovou adresu lukas.klimes@ff.cuni.cz bakalářskou práci nebo její relevantní část. 
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie)  
   
 

 
 

TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 7   
předpokládaný počet přijímaných: 14 

kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi obory navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od celé zkoušky, pokud uchazeč úspěšně 
absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a tlumočnictví nebo 
programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí v 
přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž průměr jeho známek za celé dosavadní 
studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného studijního plánu. Platí pro 
žádosti podané do 15. 4. 2020.  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) a) prezenční formát: tlumočení z listu do českého jazyka v rozsahu 10–15 řádek, s přípravou v 
rozsahu 5 minut /  
b) distanční formát: rétorické vystoupení v cizím jazyce uchazeče na zadané téma v rozsahu 3 
minut, s přípravou v rozsahu 2 minut (max. 20 bodů) 

2) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma v rozsahu 3–3,5 minut z 
cizího jazyka do češtiny a 3–3,5 minut z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 60 bodů: 
30+30) 

3) otázka z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 
teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci; viz doporučená literatura (max. 10 bodů) 

4) motivace ke studiu (uchazeč může předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný 
relevantní certifikát atd.) (max. 10 bodů) 

 
Okruhy a doporučená literatura k otázce z teorie tlumočení jsou dostupné zde: 
https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-148-version1-TT_Ustni_NMgr.pdf.  
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Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 (dle SERR); specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
další požadavky ke zkoušce: Nejpozději týden před konáním přijímací zkoušky zašle uchazeč na e-
mailovou adresu lukas.klimes@ff.cuni.cz bakalářskou práci nebo její relevantní část. 
 
další informace: utrl.ff.cuni.cz (Ústav translatologie) 
   
 

 

8.4 Odborné požadavky ke studiu – navazující magisterské 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 
 

 
8.4.1 Neučitelské programy akreditované v češtině 
 
 
ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 27 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 59  
předpokládaný počet přijímaných: 36 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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 diplomové 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  
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2) Projekt diplomové práce (max. 50 bodů)   

Návrh (projekt) diplomové práce podle vlastní volby v rozsahu maximálně tří normostran (5 400 znaků 
včetně mezer) vypracovaný dle následující struktury: téma práce, cíl práce, charakteristika řešeného 
problému, shrnutí dosavadního stavu bádání, nástin struktury práce, předpokládaný postup k dosažení 
cílů práce, metodika empirického šetření (pokud má být součástí práce), soupis literatury (včetně 
zahraničních zdrojů) k danému tématu v požadované citační normě ČSN ISO 690: 2011.  Návrh (projekt) 
diplomové práce k přijímací zkoušce není pro zadání diplomové 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 15 titulů, včetně 
nejméně 5 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  
 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)  
   
 

 
 
ANGLICKÝ JAZYK 
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 69  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
  
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 100 minut) 

1) lingvistický rozbor anglického textu (max. 100 bodů) 
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Obsahem zkoušky je lingvistický rozbor anglického textu zaměřený na morfologii slovních druhů, 
syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky a obecnou 
znalost dějin anglického jazyka. Testuje znalost anglického gramatického systému včetně jazykovědné 
terminologie v rozsahu odpovídajícím ukončenému bakalářskému studiu anglistických oborů. Zadání 
testu je zčásti v českém a zčásti v anglickém jazyce.  
 
další informace: uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky) 
   
 

 
ANGLOFONNÍ LITERATURY A KULTURY  
  
specializace: britské literatury a studia o zemích Britského společenství, americká literatura a studia, 
irská studia, literární a kulturní teorie  
volba specializace: na konci 1. ročníku  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 40 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 62  
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky:  
posouzení zaslaných materiálů: 

1) prospěch v anglistických předmětech (max. 20 bodů) 
2) hodnocení kvality návrhu diplomové práce (max. 80 bodů) 

 
1) Prospěch v anglistických předmětech:  

Kritéria hodnocení: 
U absolventů anglistických oborů na vysokých školách využívajících čtyřstupňový systém hodnocení se 
hodnotí průměrný prospěch v anglistických předmětech: 
1,0-1,34 20 bodů 
1,35-1,64 16 bodů 
1,65-1,84 10 bodů 
1,85-2,0 6 bodů 
2,1 a horší 2 body 
 

U absolventů anglistických oborů na vysokých školách využívajících jiný než čtyřstupňový systém 
hodnocení se hodnotí počet absolvovaných anglistických předmětů:  
8 a více předmětů   20 bodů 
5–7 předmětů  14 bodů 
3–4 předměty  8 bodů 
méně než 3 předměty 2 body 
 
U absolventů neanglistických oborů se hodnotí počet absolvovaných humanitních předmětů; v tomto 
případě lze získat maximálně 10 bodů:  
8 a více předmětů   10 bodů 
5–7 předmětů  6 bodů 
3–4 předměty  4 body 
méně než 3 předměty 2 body 
 
Pokud uchazeč výpis studijních výsledků nedodá, je hodnocen 0 body. 
 

2) Hodnocení kvality návrhu diplomové práce: 
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Kritéria hodnocení: 
 jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 80–61 bodů  
 jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 60–41 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 40–21 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 20–1 bodů 
 pokud uchazeč návrh diplomové práce nedodá, je hodnocen 0 body 

   
další požadavky ke zkoušce:  
Do 15. 4. 2020 je nutné odevzdat – zaslat na adresu Ústavu anglofonních literatur a kultur (Univerzita 
Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1) – následující písemné podklady: a) oficiální 
výpis studijních výsledků doplněný o popisy kurzů z bakalářského studia, nebo ověřenou kopii studijního 
indexu či výtisku zápočtů a známek ze studijního informačního systému; b) předběžný projekt diplomové 
práce v rozsahu 900 slov (návrh musí obsahovat i bibliografii, která se do uvedeného počtu slov 
nezapočítává). Na později odevzdané podklady nebude brán zřetel.  
  
další informace:  
ualk.ff.cuni.cz/application-ma.html (Ústav anglofonních literatur a kultur)    
Případné dotazy zasílejte na AdmissionsDALC@ff.cuni.cz. 
  
   
 

 
 
ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 21  
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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 navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 9  
předpokládaný počet přijímaných: 16 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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:  
kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia) 
   
 

 
ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 
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forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 4 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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:  
kpvhas.ff.cuni.cz (Katedra pomocných věd historických a archivního studia) 
 
 

 
 
ASIJSKÁ STUDIA 
SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): INDOLOGIE, JAPANOLOGIE, KOREANISTIKA  
 
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 navazující magisterské 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy navazujícího magisterského 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) 
 
ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE INDOLOGIE 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace Indologie): 0; v akad. roce 
2018/2019: 5  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Indologie): 0; v akad. roce 
2018/2019: 5   
předpokládaný počet přijímaných: 8 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
 
ústní zkouška  

1) debata nad tématem bakalářské práce (max. 30 bodů) 

2) znalost studovaného jazyka (max. 40 bodů) 

3) motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
další informace: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií) 
 
 
ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE JAPANOLOGIE 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 12  
předpokládaný počet přijímaných: 16 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
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ústní zkouška 

1) diskuse v japonském jazyce nad podaným studijním projektem (max. 100 bodů) 
 
Projekt zamýšleného studia má podobu krátkého eseje v českém jazyce v rozsahu jedné normostrany a 
doprovází jej seznam relevantní literatury. Studijní projekt se předkládá nejpozději týden před termínem 
ústní přijímací zkoušky, a to elektronicky na e-mailovou adresu jan.sykora@ff.cuni.cz. 
 
další informace: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií) 
   
 
ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE KOREANISTIKA 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 7  
předpokládaný počet přijímaných: 16 
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) předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia,  
b) doložení znalosti korejštiny: uchazeči, kteří nejsou studenty či absolventy bakalářského studia 
filologicky zaměřeného oboru koreanistika, musí doložit znalost korejštiny úspěšně složenou zkouškou 
TOPIK, úroveň 4 a vyšší. Příslušný certifikát je nutno zaslat do 3. 7. 2020 na e-mailovou adresu 
tomas.horak@ff.cuni.cz.  
 
další informace: uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií) 
 
 

 
 
BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA 
  
specializace: dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 14  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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: kbv.ff.cuni.cz (Katedra Blízkého východu) 
 
 

 
 
BOHEMISTIKA PRO CIZINCE 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace Čeština pro cizince): 0; v akad. roce 
2015/2016: 33 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Čeština pro cizince): 0; v akad. 
roce 2015/2016: 78  
předpokládaný počet přijímaných: 21 
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.  
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požadavky studia programu:  
Úspěšné studium programu předpokládá úroveň znalosti lingvistické bohemistiky v rozsahu bakalářského 
studia programu Bohemistika pro cizince. Dále se předpokládá praktická znalost českého jazyka na úrovni 
B2. Program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština. 
 
další informace: ubs.ff.cuni.cz (Ústav bohemistických studií) 
 
 

 
 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 45   
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Český jazyk – specializační 
studium 
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:  
ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)  
uclk.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)  
 

 
 
ČESKÝ JAZYK – SPECIALIZAČNÍ STUDIUM  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 11  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Český jazyk a literatura 
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: ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)  
         
 

 
 
ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 0; v akad. roce 2018/2019: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 0; v akad. roce 2018/2019: 5 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
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přijetí bez 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: ujkn.ff.cuni.cz (Ústav jazyků a komunikace neslyšících)  
 
 

 
DĚJINY UMĚNÍ 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 27   
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
požadavky studia programu:  
Požadují se znalosti dějin umění na úrovni bakalářské státní zkoušky na Ústavu dějin umění FF UK. 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) dějiny českého výtvarného umění (max. 30 bodů) 
2) dějiny evropského výtvarného umění (max. 30 bodů) 
3) metodologie dějin umění (max. 30 bodů) 
4) představa o projektu magisterské práce (max. 10 bodů) 
 

další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
další informace: udu.ff.cuni.cz (Ústav pro dějiny umění) 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
DIVADELNÍ VĚDA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 10  
předpokládaný počet přijímaných: 8 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky:  
posouzení zaslaných materiálů  

1) písemný projekt studia (max. 70 bodů) 
2) písemná domácí práce (max. 30 bodů) 

 
Požadované materiály: 
A. písemný projekt studia (návrh tématu diplomové práce, zaměření uchazeče – zhruba 5 000 znaků), 
B. 1 (max. 2) písemná domácí práce (bakalářská práce, seminární práce, studie – minimální rozsah jedné 

z odevzdaných prací je 40 000 znaků) s divadelně-vědnou tématikou, 
C. přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj. stručný životopis). 
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Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 15. června 2020 buď na e-mail 
divadelniveda@ff.cuni.cz, nebo v obálce na adresu: Katedra divadelní vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 
116 38, Praha 1 (Česká republika), a to buď poštou (rozhoduje datum poštovního razítka), nebo 
prostřednictvím podatelny Filozofické fakulty UK. 
 
 
Kritéria hodnocení:  
1) písemný projekt studia (max. 70 bodů) 

 jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 70–56 bodů  
 jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 55–36 

bodů.  
 slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 35–16 bodů. 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 15–1 bodů.  
 nedodání: 0 bodů 

 
2) písemná domácí práce (max. 30 bodů) 

 obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 30–26 bodů  
 vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 25–16 bodů  
 slabý a nepřesvědčivý, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 15–6 bodů 
 naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabý: 5–1 bodů  
 nedodání: 0 bodů  

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

 
 
ESTETIKA  
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 11   
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: 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: estetika.ff.cuni.cz (Katedra estetiky)  
  
 

 
 
ETNOLOGIE A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 12 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 17  
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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.  
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další informace: etnologie.ff.cuni.cz (Ústav etnologie) 
 
 

 
FILMOVÁ STUDIA 
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 11   
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
  
popis přijímací zkoušky:  
posouzení zaslaných materiálů 

1) bakalářská práce nebo její část (max. 20 bodů) 
2) projekt diplomové práce (max. 80 bodů) 

 
Uchazeči do 15. 6. 2020 do 23:59:59 hod. zašlou na e-mailovou adresu uchazec.film@ff.cuni.cz 
následující materiály:  

1) profesní životopis, 
2) bakalářská práce nebo její část (její část pouze v případě, že nebyla ještě dokončena),  
3) projekt diplomové práce (o rozsahu přibližně 3–5 normostran).  

 
Projekt diplomové práce bude vypracován v následující struktuře: 

• Vymezení tématu: projekt přesně vymezuje téma odpovídající rozsahu diplomové práce. Ukáže, v 
čem je téma novátorské, a naznačí, jaký přínos oboru slibuje jeho zpracování.  

• Shrnutí dosavadního stavu bádání v dané oblasti: projekt shrne dosavadní poznatky v dané 
oblasti, zhodnotí badatelské zpracování tématu a naznačí, jak na ně zamýšlená práce naváže, 
popř. se vůči nim vymezí.   

• Materiál a metodologie: projekt přesně stanoví, jaký výzkumný materiál práce vyžaduje a jak 
bude student postupovat při jeho zpracování. Stručně představí zamýšlenou metodologii, 
konceptuální rámec a předpokládanou strukturaci výzkumu.   

• Literatura: projekt obsahuje předběžný seznam literatury ke zpracovávanému tématu (primární, 
sekundární, metodologické) ve formě, která odpovídá jednotné citační normě.  

 
Projekt diplomové práce není závazný a lze ho v průběhu studia změnit. Jeho smyslem je ukázat, jak 
uchazeči přemýšlejí o vědeckém problému, jak jsou schopni ho formulovat, jak přistupují k jeho řešení a 
jaké metodologické nástroje volí. 
  
další informace: film.ff.cuni.cz (Katedra filmových studií) 
   
 

 
 
FONETIKA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské  
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 11  
předpokládaný počet přijímaných: 12 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
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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:   
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.). 
 
další informace: fonetika.ff.cuni.cz (Fonetický ústav) 
 
 

 
 
FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 27   
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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)  
   
 

 
 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): FINSKÁ FILOLOGIE, GERMANISTIKA, 
NEDERLANDISTIKA, SKANDINAVISTIKA 
 
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 navazující magisterské 
 
kombinovatelnost:  
finská filologie, nederlandistika a skandinavistika:  
sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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 
navazujícího magisterského 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: lze u specializací finská filologie, nederlandistika a 
skandinavistika  
 
U specializace finská filologie: lze upustit od přijímací zkoušky, pokud je průměrná známka uchazečovy 
bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oboru Finská studia výborně. Žádost o upuštění od přijímací 
zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 4. 6. 2020. Do tohoto dne musí uchazeč, který žádá o 
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upuštění od přijímací zkoušky, složit bakalářskou zkoušku, a pokud ji nesložil na Filozofické fakultě UK, 
také doložit známky.                   
 
U specializace nederlandistika: lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo oboru 
srovnatelného, přičemž jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace 
podle doporučeného rozvržení studia. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat 
nejpozději dne 25. 5. 2020. 
 
U specializace skandinavistika: lze upustit od přijímací zkoušky, pokud průměrná známka uchazečovy 
bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oborů Dánská studia, Norská studia či Švédská studia (nebo z 
předmětů oborů s podobnou obsahovou náplní) není horší než 1,5. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky 
musí uchazeč podat nejpozději dne 25. 5. 2020.          
                 
 
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: specializace FINSKÁ FILOLOGIE 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 4 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky: 
posouzení zaslaných materiálů 

1) strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo finštině – max. 3 strany (max. 20 bodů) 
2) motivační esej ve finštině – zhruba 2 normostrany (max. 40 bodů) 
3) seznam přečtené odborné literatury a beletrie (max. 40 bodů) 

 
Uchazeči všechny podklady zašlou do 22. 6. 2020 do 23:59:59 hod. e-mailem na adresu 
lenka.farova@ff.cuni.cz.  
  
Kritéria hodnocení:  
 
Strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo finštině  
Dodržení žánru životopisu, logická struktura, styl: 0–10 bodů 
Dosavadní studium a odborné zkušenosti (studentské práce, publikace, projekty, kurzy, praxe, zahraniční 
zkušenosti): 0–10 bodů 
 
Motivační esej ve finštině  
Dodržení žánru eseje, koherence textu, styl: 0–10 bodů 
Přesvědčivost motivace ke studiu, orientace v oboru: 0–10 bodů 
Jazyková úroveň odpovídající úrovni B2 dle SERR: 0–20 bodů 
 
Seznam přečtené odborné literatury a beletrie  
Dodržení žánru seznamu literatury, jednotný a korektní citační styl: 0–10 bodů 
Zastoupení finské beletrie (próza, poezie, drama) na úrovni bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný 
zájem: 0–15 bodů 
Zastoupení odborné literatury (lingvistika, literární věda, kulturní studia) v rozsahu bakalářského studia, 
viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů 
 
 
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): 9  
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počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace – Německý jazyk a literatura): 
16  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
 
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky:  
posouzení zaslaných materiálů 

1) motivační esej v němčině v rozsahu 1–2 strany (max. 50 bodů) 
2) resumé bakalářské práce (nebo jejích dílčích výsledků) v němčině v rozsahu 1–2 strany (max. 50 

bodů) 
 
Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo zanedlouho ukončí) 
bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky 
uchazeč prezentuje svůj zájem o obor, svou dosavadní odbornou práci a jazykové dovednosti. Je 
požadována jazyková úroveň min. B2 podle SERR.  
 
Uchazeč odevzdá dva původní dokumenty zpracované v němčině:  
1) esej, v níž popíše své důvody a svou motivaci ke studiu navazujícího magisterského studijního 
programu Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika na FF UK, a  
2) resumé své bakalářské práce či jejích dílčích výsledků, není-li v době zkoušky práce ještě dokončena.  
 
Oba dokumenty je třeba odevzdat elektronicky ve formátu .doc nebo .docx (aplikace MS Word) do 22. 6. 
2020 do 23:59:59 hod. na e-mailovou adresu vera.hejhalova@ff.cuni.cz. Formální náležitosti obou 
dokumentů: písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, okraje 2,5 cm z každé strany, délka 
textu max. 2 strany u každého z dokumentů. Text musí být opatřen jménem a příjmením uchazeče a 
opatřen nadpisem „Motivační esej“ a „Resumé bakalářské práce“. 
 
 
Kritéria hodnocení eseje: 

 obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky formálního, obsahového, 
strukturního, jazykového nebo stylistického rázu: 50–38 bodů 

 vcelku na výši, ale vykazuje větší nedostatky formálního, obsahového, strukturního, jazykového 
nebo stylistického rázu: 37–26 bodů 

 slabá a nepřesvědčivá, vykazuje velké nedostatky po formální, obsahové i jazykové stránce: 25–
13 bodů 

 naprosto obsahově i formálně nedostatečná, bez jakékoliv orientace v problému, na velmi špatné 
jazykové i stylistické úrovni absolutně neodpovídající úrovni B2 podle SERR: 12–1 bodů 

 nedodání: 0 bodů 
 
Kritéria hodnocení resumé bakalářské práce: 

 jasně formulované a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky formálního, obsahového, 
strukturního, jazykového nebo stylistického rázu: 50–38 bodů 

 jasně formulované a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky formálního, obsahového, 
strukturního, jazykového nebo stylistického rázu, nicméně je přijatelné: 37–26 bodů 

 slabé a nepřesvědčivé, vykazuje velké nedostatky po formální, obsahové i jazykové stránce: 25–
13 bodů 

 naprosto obsahově i formálně nedostatečné, bez jakékoliv orientace v problému, na velmi špatné 
jazykové i stylistické úrovni absolutně neodpovídající úrovni B2 podle SERR: 12–1 bodů 

 nedodání: 0 bodů 
 
další informace: german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-zkousky/nemecky-jazyk-a-literatura-magistr/ 
(Ústav germánských studií) 
 
 
. 
 

 

https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-zkousky/nemecky-jazyk-a-literatura-magistr/
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GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE NEDERLANDISTIKA  
 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace – Nizozemský jazyk a literatura): 3  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace – Nizozemský jazyk a 
literatura): 3   
předpokládaný počet přijímaných: 15 
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky: 
posouzení zaslaných materiálů 

1) strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo nizozemštině – max. 3 strany (max. 20 
bodů) 

2) motivační esej v nizozemštině – zhruba 2 normostrany (max. 40 bodů) 
3) seznam přečtené odborné literatury a beletrie (max. 40 bodů) 

 
Uchazeči všechny podklady zašlou do 22. 6. 2020 do 23:59:59 hod. e-mailem na adresu 
irena.kozmanova@ff.cuni.cz.  
  
Kritéria hodnocení:  
 
Strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo nizozemštině 
Dodržení žánru životopisu, logická struktura, styl: 0–10 bodů 
Dosavadní studium a odborné zkušenosti (studentské práce, publikace, projekty, kurzy, praxe, zahraniční 
zkušenosti): 0–10 bodů 
 
Motivační esej v nizozemštině  
Dodržení žánru eseje, koherence textu, styl: 0–10 bodů 
Přesvědčivost motivace ke studiu, orientace v oboru: 0–10 bodů 
Jazyková úroveň odpovídající úrovni B2 dle SERR: 0–20 bodů 
 
Seznam přečtené odborné literatury a beletrie  
Dodržení žánru seznamu literatury, jednotný a korektní citační styl: 0–10 bodů 
Zastoupení beletrie nizozemské jazykové oblasti (próza, poezie, drama) na úrovni bakalářského studia, 
viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů 
Zastoupení odborné literatury (lingvistika, literární věda, kulturní studia) v rozsahu bakalářského studia, 
viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů 
 
další informace: ned.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií) 
 
 

 
 
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE SKANDINAVISTIKA  
  
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace – Skandinavistika): 8  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace – Skandinavistika): 12 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
  
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) 

1) esej na téma ze skandinávské literatury (max. 50 bodů) 
2) lingvistická analýza krátkého textu v norštině/dánštině/švédštině (max. 50 bodů) 

 
Obě části zkoušky uchazeč vypracuje ve studovaném jazyce – v norštině, švédštině nebo dánštině. 
 



23 
 

další informace: nordic.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky) 
 

 
 
HEBRAISTIKA A ŽIDOVSKÁ STUDIA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (staré akreditace Hebraistika/Židovská studia): 0; 
v akad. roce 2017/2018: 13/2  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (staré akreditace Hebraistika/Židovská studia): 
0; v akad. roce 2017/2018: 14/9  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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: kbv.ff.cuni.cz (Katedra Blízkého východu) 
 
 

 
HISPANISTIKA    
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 12 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 17  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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) 
   
 

 
 
HISTORIE – HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 13  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Historie – obecné dějiny 
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: studium je náročné na zrak 
 
další informace:  
uhsd.ff.cuni.cz (Ústav hospodářských a sociálních dějin) 
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HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY  
 
specializace: civilizace a kultura středověké Evropy; dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy; 
nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů; obecné a komparativní dějiny; ibero-
amerikanistika – dějiny Latinské Ameriky 
volba specializace: předběžně e-mailem (uchazeči k tomu obdrží pokyny), závazně u zápisu   
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 29 
počet přihlášených v minulém akademickém roce:  35 
předpokládaný počet přijímaných: 45 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Historie –hospodářské a 
sociální dějiny 
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:  
Studium historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika 
evropských jazycích. 
 
další informace: usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin)     
 
 

 
 
HUDEBNÍ VĚDA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 5  
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  

1) rozprava nad dokončenou (případně rozpracovanou) bakalářskou prací (max. 30 bodů) 
2) dějiny evropské a české hudby od středověku do současnosti (max. 25 bodů) 
3) metodologie (zkouška se zčásti opírá o seznam četby odborné literatury předložený uchazečem – 

max. 20 bodů) 
4) základy hudební analýzy (max. 25 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  

 Bakalářskou práci je nutné nejpozději 7 dní před konáním zkoušky doručit elektronicky na adresu 
uhv@ff.cuni.cz nebo vytištěnou na adresu Ústav hudební vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 
38, Praha 1. Vytištěná práce bude uchazeči po ukončení zkoušky navrácena.  

 Seznam odborné četby se předkládá k nahlédnutí u zkoušky.  
 
další informace: musicology.ff.cuni.cz (Ústav hudební vědy) 
   
 

 
 
IBEROAMERIKANISTIKA 
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forma a typ studia: prezenční navazující magisterské  
počet přijatých v minulém akademickém roce: 13 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 17 
předpokládaný počet přijímaných: 22 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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:  
Nezbytným předpokladem úspěšného studia je alespoň pasivní znalost španělského jazyka (nezkouší se 
během přijímací zkoušky; během studia nabídka intenzivního kurzu).   
 
další informace: sias.ff.cuni.cz (Středisko ibero-amerických studií FF UK)  
 
 

 
 
INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURA   
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 32   
předpokládaný počet přijímaných: 36 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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: uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví) 
   
 

 
 
INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURA 
 
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:  14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 29   
předpokládaný počet přijímaných: 23 
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: uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví)  
   
 

 
 
ITALIANISTIKA  
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 7   
předpokládaný počet přijímaných: 15 

http://uisk.ff.cuni.cz/
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kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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) 
   
 

 
 
LOGIKA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 5  
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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) 
   
 

 
 

OBECNÁ LINGVISTIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 13  
předpokládaný počet přijímaných: 21 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
 
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: ling.ff.cuni.cz (Ústav obecné lingvistiky) 
   
 

 
 
PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 9  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
   
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
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popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: 60 minut) 
 

1) test z následujících oblastí: pedagogické a psychologické disciplíny, vzdělávací politika a školství, 
pedagogice blízké sociální vědy a filozofie v rozsahu bakalářského studia humanitního typu (max. 
100 bodů) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na navazující magisterský studijní program Sociální 
pedagogika. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává 
pro oba programy.  
 
další informace: pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
 

 
 
PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 27   
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) 
 

1) test z následujících oblastí: pedagogické a psychologické disciplíny, vzdělávací politika a školství, 
pedagogice blízké sociální vědy a filozofie v rozsahu bakalářského studia humanitního typu (max. 
100 bodů) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na navazující magisterský studijní program Sociální 
pedagogika. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává 
pro oba programy.  
 
další informace: pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
 

 
 
POLITICKÉ TEORIE 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 35  
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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: upol.ff.cuni.cz (Ústav politologie)  
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PSYCHOLOGIE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 70 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 168 
předpokládaný počet přijímaných: 62 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
požadavky studia programu:  
Profil absolventa pětiletého strukturovaného studia programu psychologie směřující k výkonu profese 
psychologa od uchazeče vyžaduje:  

 totožné oborové zaměření v bakalářském studiu,  
 odpovídající motivaci ke studiu i profesi psychologa, 
 rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační dovednosti, 

osobnostní stabilitu a zralost. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 50 minut) 

1) test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí z psychologie (obecné, 
sociální, vývojové, psychologie osobnosti) (max. 50 bodů) 

2) volné písemné zpracování dvou zadaných úkolů s psychologickou tematikou ve formě krátké 
eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, 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 
(psychologická metodologie a základy statistiky – 55 %, psychologie – 45 %). Z uvedeného postupu je 
zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních 
uchazečů. 
 
2. kolo – ústní část 

1) rozhovor o psychologickém tématu, eseji, motivaci uchazeče a jeho profesním směřování (max. 25 
bodů) 

2) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů) 
3) rozprava o bakalářské práci uchazeče a jejím zpracování (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  

 Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky a) podrobný přehled o svých 
odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či osvědčeními); b) výpis 
absolvovaných studijních povinností; c) bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci 
(alespoň v rozsahu 3 normostran); d) portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu 
přechozího bakalářského studia a e) přehled podstatných životních událostí (podrobnější 
životopis v rozsahu 1 normostrany). 

 Uchazeč u této části zkoušky odevzdá a) seznam přečtené odborné literatury a b) písemně 
zpracovanou reflexi získaných zkušeností, dovedností i poznatků ze svých dosavadních 
odborných aktivit (v rozsahu cca 2 normostran).    

 
další informace: kps.ff.cuni.cz  (Katedra psychologie) 
   
__________________________________________________________________________________________________________ 
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RELIGIONISTIKA 
 
specializace: historicko-filologická religionistika, symbolické fenomény současnosti 
volba specializace: předběžně v přihlášce, závazně při zápisu do studia 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0 
předpokládaný počet přijímaných: 5 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) vyhodnocení bakalářské či jiné ekvivalentní práce (max. 40 bodů) 
2) metody a dějiny religionistiky (max. 20 bodů) 
3) uchazečem zvolený náboženský okruh (max. 10 bodů) 
4) pohovor nad projektem magisterského studia (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Pro okruhy 2–3 je předepsán přesný seznam témat a učebních textů, jejichž znalost je u zkoušek 
vyžadována (viz níže).  

 
Při pohovoru nad projektem magisterského studia má uchazeč za úkol ústně prezentovat, na co by se chtěl 
v magisterském studiu odborně zaměřit, přičemž by měl předvést zejména schopnost dobrého teoreticko-
metodologického uchopení svých plánovaných témat, ale stejně tak i schopnost pracovat s primárními i 
sekundárními prameny na úrovni potřebné pro kvalitní zpracování zvolených témat. Při hodnocení tohoto 
předmětu bude vzata v potaz též bakalářská práce (tj. komise bude hodnotit, nakolik již tato práce svým 
zpracováním potvrzuje příslib při zkoušce ústně prezentovaný uchazečem). Uchazeč má případně 
možnost společně s bakalářskou prací předložit jakékoli další materiály dokládající jeho akademické 
schopnosti (další studentské práce, anotace přednesených konferenčních příspěvků apod.). 

 
Uchazeč je povinen do 15. 6. 2020 zaslat bakalářskou práci s posudky, popř. jinou písemnou práci jí 
ekvivalentní na e-mailovou adresu milan.lycka@ff.cuni.cz. Práce bude komisí vyhodnocena podle 
následujících kritérií: 
1) Struktura argumentace: Je výklad srozumitelný? Je na každém místě zřejmé, co chce autor říci a proč to 
říká právě nyní? Je práce přehledně členěna a splňuje cíl, který si autor vytknul? 
2) Formální úroveň: Pracuje autor koherentně se zkratkami, syntaxí bibliografických odkazů, přepisy 
cizích slov apod.? Užívá správně poznámek pod čarou? Nedopouští se pravopisných chyb a jazykových 
neobratností? 
3) Práce s prameny: Pracuje autor průhledným způsobem se sekundárními prameny? Využívá primární 
prameny a pracuje s pramennými jazyky všude tam, kde je to na místě? 
4) Vlastní přínos: Je práce pouze mechanickým kompilátem, nebo autor své primární i sekundární 
prameny přetavuje v nějaký nový, organický celek a vnáší do tématu nějaký vlastní pohled? 
5) Obecný přesah práce: Je práce způsobem zpracování tématu zajímavá i pro toho, kdo se sám danou 
problematikou nezabývá? 
Bodování: Každé z těchto hledisek je hodnoceno v rozsahu 0–8 bodů. 
  
Při zkoušce je uchazeč povinen předložit též index nebo výpis zkoušek z bakalářského studia. 
   
Seznam okruhů a učebních textů zůstává beze změny a není součástí tohoto materiálu. 
 
další informace: ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky) 
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RUSKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 22  
předpokládaný počet přijímaných: 33 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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: uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
   
 

 
 
ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA 
 
specializace: starořecký jazyk a literatura, latinský jazyk a literatura, dějiny antické civilizace, latinská 
medievistika, klasická filologie, řecká filologie, latinský jazyk a kultura antiky a středověku, jazyk a kultura 
starověkého Řecka, jazyk a kultura starověkého Říma  
volba specializace: předběžně e-mailem (uchazeči k tomu obdrží pokyny), závazně při zápisu do studia 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 14   
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost:  
pouze sdružené studium: starořecký jazyk a literatura (SJL), latinský jazyk a literatura (LJL), dějiny antické 
civilizace (DAC)  
samostatné i sdružené studium: latinská medievistika (LM) 
samostatné studium: každá z těchto specializací je kombinací dvou specializačních zaměření (viz údaje 
v závorkách) – klasická filologie (SJL+LJL), řecká filologie (SJL+novořecký jazyk a literatura), 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: 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. Upozornění: ke studiu některé ze specializací umožňujících 
pouze sdružené studium může být uchazeč zapsán jen v případě, že splní podmínky pro přijetí na alespoň 
jeden kombinovatelný program.  
 
další informace: urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
 
 

  
 
SINOLOGIE    
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 5  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
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požadavky studia programu: 
Uchazeč může být absolventem bakalářského studijního programu sinologie či podobně zaměřených 
areálových studií. Může být také absolventem studia jiného programu z oblasti humanitních či 
společenských věd, musí však prokázat adekvátní znalost čínského jazyka a sinologické vědomosti 
odpovídající zamýšlenému profilování jeho magisterského studia. 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) četba a překlad moderního čínského textu (úroveň B1 SERR, max. 20 bodů) 
2) motivační pohovor s přihlédnutím k předloženému seznamu odborné sinologické literatury 

vztahující se k zájmu uchazeče; při bodovém hodnocení se přihlíží i k samotné kvalitě seznamu po 
obsahové i formální stránce (max. 50 bodů) 

3) pohovor nad tezemi bakalářské práce (viz níže); teze jsou zahrnuty do bodového hodnocení (max. 
30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 

 Nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky odevzdá uchazeč teze bakalářské práce 
na sekretariátě Katedry sinologie FF UK, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz, 

 u ústní přijímací zkoušky odevzdává uchazeč podepsaný seznam přečtené odborné literatury 
vztahující se k profilování jeho zájmu v magisterském studiu. 

 
další informace: ks.ff.cuni.cz (Katedra sinologie) 
 
 

 
 
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 17 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 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) 

1) test z následujících oblastí: pedagogické a psychologické disciplíny, vzdělávací politika a školství, 
pedagogice blízké sociální vědy a filozofie v rozsahu bakalářského studia humanitního typu (max. 
100 bodů) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na navazující magisterský studijní program Pedagogika. 
Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba 
programy.  
 
další informace: pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
 

 
 
SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 26 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 60  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
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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) 

1) test z následujících oblastí: pedagogické a psychologické disciplíny, vzdělávací politika a školství, 
pedagogice blízké sociální vědy a filozofie v rozsahu bakalářského studia humanitního typu (max. 
100 bodů) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na navazující magisterský studijní program Pedagogika. 
Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba 
programy.  
 
další informace: pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
 

 
 
SOCIÁLNÍ PRÁCE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 32 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 54 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem  
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky: 
posouzení zaslaných materiálů 
 

1) strukturované resumé bakalářské práce (max. 70 bodů) 
2) motivační dopis (max. 30 bodů) 

 
1) Strukturované resumé dokončené či rozpracované bakalářské práce (v rozsahu max. 3 

normostrany) musí obsahovat následující položky: název práce, cíl práce, osnova teoretické části 
práce, výzkumná otázka/y a hypotézy, výzkumné metody a techniky, výzkumný soubor, 
očekávané/dosažené výsledky, použité zdroje. 

  
Kritéria hodnocení:  

 jednoznačně formulované a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 70–55 bodů  
 spíše jednoznačně formulované a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelné: 

54–40 bodů  
 nejednoznačně formulované a málo přesvědčivé, pouze základní orientace v předmětu práce: 39–

25 bodů  
 ve všech ohledech nedostatečné, bez jakékoliv orientace v předmětném problému: 24–1 bodů  
 nedodání: 0 bodů  

 
2) Motivační dopis (v rozsahu max. 2 normostrany).  
 
Kritéria hodnocení:  

 přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia sociální práce na FF UK: 
30–21 bodů  

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia sociální 
práce na FF UK: 20–11 bodů  
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 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia sociální 
práce na FF UK: 10–1 bodů  

 nedodání: 0 bodů  
 

Uchazeči zašlou resumé bakalářské práce a motivační dopis do 15. 6. 2020 23:59:59 hod. na e-mailovou 
adresu dana.myskova@ff.cuni.cz. V předmětu e-mailu uvedou „Podklady přijímacího řízení“.  
 
další informace: ksocp.ff.cuni.cz (Katedra sociální práce) 
   
 

  
 
SOCIOLOGIE    
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 17 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 32  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem   
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
  
požadavky studia: Studium programu předpokládá osvojené základy metodiky vědecké práce, 
sociologické teorie a metodologie na úrovni absolventa bakalářského programu sociologie, a dále motivaci 
k samostudiu odborných sociologických textů, analytické myšlení pro práci s kvantitativními daty, 
formulační a stylistické dovednosti, schopnost tvořivého a kritického myšlení. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
  
popis přijímací zkoušky:  
písemná zkouška (doba trvání: cca 90 minut) 

1) test obecných studijních předpokladů (test intelektových schopností) (max. 30 bodů) 
2) test znalostí z obecné sociologie, dějin sociologie, sociologické metodologie, všeobecného 

kulturního a historického přehledu a schopnosti interpretace výsledků třídění dat prvního a 
druhého stupně (max. 50 bodů) 

3) odborná profilace uchazeče (20 bodů) 
 

  
další informace:  
nasociologii.ff.cuni.cz (stránky pro uchazeče) (Katedra sociologie) 
ksoc.ff.cuni.cz (stránky katedry) (Katedra sociologie) 
   
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
STUDIA NOVÝCH MÉDIÍ  
  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 98  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
Zkouška probíhá jako polostrukturovaný rozhovor mezi uchazečkou/uchazečem a zkušební komisí, 
hodnoceny a bodovány jsou na základě předložených materiálů a aktuálního výkonu ve čtyřech oblastech: 
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1) Všestranná znalost oboru (max. 25 bodů). 
2) Praxe v oboru – viz strukturovaný životopis (max. 25 bodů). 
3) Záměr diplomové práce – viz záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů (max. 25 bodů). 
4) Prostudovaná odborná literatura – viz seznam prostudované odborné literatury (max. 25 bodů). 
 

další požadavky ke zkoušce: 
Uchazečka/uchazeč předkládá zkušební komisi v písemné formě svůj strukturovaný životopis, 
promyšlený záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů a seznam prostudované odborné literatury 
(obsahující alespoň čtyři tituly ze seznamu doporučených titulů zveřejněného na webových stránkách 
programu). Všechny tyto dokumenty jsou součástí bodování přijímací zkoušky a komise je připojuje 
k protokolu, který o zkoušce vzniká. 

 
další informace: 
novamedia.ff.cuni.cz/SNMprijimacky (webové stránky programu Studia nových médií při Ústavu 
informačních studií a knihovnictví) 
                
 

 
 
VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:  9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 14   
předpokládaný počet přijímaných: 17 
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  
volba specializace: předběžně e-mailem (uchazeči k tomu obdrží pokyny), závazně při zápisu do studia 
(lze zvolit jen jednu specializaci); podmínkou otevření specializace je přihlášení minimálně tří studentů do 
dané specializace 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 23  
předpokládaný počet přijímaných: 27 
kombinovatelnost: samostatné i sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského 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:  
uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
   
 

 
 

8.4.2 Učitelské programy  
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UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akad. roce 2018/2019: 21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akad. roce 2018/2019: 39 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími 
magisterskými programy učitelství 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
  
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)  
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze 
znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 
bodů) 

2) motivace ke studiu a zájem o obor (výhodou, nikoliv podmínkou je zkušenost s vedením kroužků 
pro děti a mládež, zkušenost s doučováním, lektorská činnost apod.) (max. 20 bodů) 

3) český jazyk: motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné 
literatury; lingvistická analýza textu žáka – rodilého mluvčího (max. 35 bodů) 

4) literatura: posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české a světové 
literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české 
literatury (max. 35 bodů) 

 
Při hodnocení všech částí zkoušky bude přihlédnuto také k tomu, zda je uchazeč schopen kultivovaného 
ústního projevu. 
 
V první okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče 
v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá 
ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující 
absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky 
prominuta a získá za ni plný počet bodů (10). 
 
doporučená literatura k prvnímu okruhu zkoušky: 
 
pedagogika 
Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP. 
Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing. 
Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál. 
Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing. 
  
psychologie 
Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část). 
Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál. 
Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.  
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum. 
 
 
další požadavky ke zkoušce:  

 seznam veškeré prostudované odborné literatury z českého jazyka, lingvistiky a didaktiky jazyka, 
 seznam veškeré přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné 

literatury z české a světové literatury, literární vědy a didaktiky literatury, 
 nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor. 

 
Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
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další informace:  
ucjtk.ff.cuni.cz/uchazec/navazujici-magisterske-studium (Ústav českého jazyka a teorie komunikace) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
 
 

 
 
UČITELSTVÍ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY   
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 15   
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými 
programy učitelství 
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:  
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         
 

 
 
 
UČITELSTVÍ HISTORIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 25  
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými 
programy učitelství 
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:  
usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin)     
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
 
 

 
 
UČITELSTVÍ LATINSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 15  
předpokládaný počet přijímaných:  15 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými 
programy učitelství 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Na základě žádosti podané do 31. 5. 2020 lze upustit od 
zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu 
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Latinský jazyk a literatura, Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Řecká a latinská studia 
nebo programu srovnatelného a absolvoval všechny atestace podle doporučeného studijního plánu. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)  
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška  

1) ověření orientace v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe vycházející ze 
znalostí a dovedností bakalářského studijního programu zaměřeného na vzdělávání (max. 10 
bodů) 

2) motivace ke studiu, zájem o obor (max. 20 bodů) 
3) jazyk: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené odborné literatury (max. 35 bodů) 
4) literatura, kultura, dějiny: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené odborné 

literatury a beletrie (max. 35 bodů) 
 
V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče 
v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá 
ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující 
absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky 
prominuta a získá za ni plný počet bodů (10). 
 
doporučená literatura k prvnímu okruhu zkoušky: 
 
pedagogika 
Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP. 
Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing. 
Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál. 
Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing. 
  
psychologie 
Čáp, J.; Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha, Portál (1. část). 
Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet. Co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál. 
Říčan, P. (2016). Psychologie osobnosti (obor v pohybu). Praha: Grada Publishing.  
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum. 
 
 
další požadavky ke zkoušce: 

 seznam přečtené primární a sekundární literatury (doporučená literatura na: 
https://urls.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/) 

 výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze 
 stručný strukturovaný životopis 
 nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor, 

učitelská portfolia apod. 
 
Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
další informace:  
https://urls.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/magisterske-studium (Ústav řeckých a latinských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         
 

 
 
UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 35  
předpokládaný počet přijímaných: 35 
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kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými 
programy učitelství 
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/ucitelstvi-nemeckeho-jazyka-a-literatury-pro-stredni-
skoly (webová stránka s informacemi pro uchazeče o tento obor) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
        
 

 
 
UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce:  0 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0 
předpokládaný počet přijímaných:  35  
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými 
programy učitelství 
 
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:  
uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         
 

 
 
UČITELSTVÍ ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 1 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 15  
předpokládaný počet přijímaných: 15  
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými 
programy učitelství 
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:  
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
         

 

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

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

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

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

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

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

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

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

dne 12. 6. 

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

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

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

 
další požadavky: žádné (nejsou požadovány žádné certifikáty o zkouškách z angličtiny) 
 
další informace:  
uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky) 
 

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

 klasická logika I, II (max. 20 bodů) 
 teorie množin a vyčíslitelnost (max. 20 bodů) 
 filosofie logiky (max. 10 bodů) 

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

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

 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné (nevyžaduje se jazykový certifikát potvrzující znalost angličtiny) 
 
další informace: logic.ff.cuni.cz (Katedra logiky) 
   

 
 
 


