
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: 
Pozvánka a informace o distanční zkoušce pro akademický rok 2020/2021 

 

Děkujeme vám za zájem o studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jak jsme vás již dříve informovali, u 
mnohých oborů došlo ke změnám v podmínkách přijímacího řízení. Pokud jste se s nimi ještě neseznámili, učiňte 
tak co nejdříve (vše najdete tady: bit.ly/podmínkyPŘ).  U některých programů a oborů byla přijímací zkouška 
plošně změněna na distanční formu: posouzení zaslaných materiálů, distanční písemný test nebo kombinaci 
těchto dvou postupů.  

Níže uvádíme výběr nejdůležitějších bodů vztahujících se bezprostředně k distančním přijímacím zkouškám. 
Tento materiál je zároveň pozvánkou k přijímací zkoušce.   

1. Distanční zkouška může být jednokolová nebo dvoukolová, její obsah určují oborové požadavky.  

2. Materiály vyplývající z oborových požadavků zasíláte přímo zkušební komisi na kontaktní e-mail a 
v termínech uvedených v podmínkách přijímacího řízení. Pokud uchazeč materiály ve stanoveném termínu 
na stanovený e-mail nezašle, obdrží za ně 0 bodů.  

Nezasílejte materiály, které nejsou uvedeny v oborových požadavcích. Nebude k nim přihlédnuto. U distančního 
testu stanovují podmínky přijímacího řízení rámcový obsah, pravidla konání, kontaktní e-mail a obvykle i 
termíny – pokud v podmínkách přijímacího řízení termíny stanoveny nejsou, obdrží uchazeči informaci o nich e-
mailem nejpozději 15 dní před konáním distančního testu. Je zodpovědností uchazeče, aby veškerou poštu došlou 
z kontaktního e-mailu pečlivě kontroloval.   

3. V jednokolové přijímací zkoušce můžete získat maximálně 100 bodů. Ve dvoukolové přijímací zkoušce 
můžete v každém kole získat maximálně 50 bodů: kdo v 1. kole získá alespoň 25 bodů, postupuje do 2. kola. 
Celkové výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 22. 7. 2020 ve večerních hodinách. O tom, že 
výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem 

4. Přijmout ke studiu vás můžeme, pokud doložíte předchozí vzdělání, získáte aspoň 50 bodů a umístíte 
se v pořadí odpovídajícím stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro daný program/obor. 
(Pokud daný program/obor otvíráme v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných 
stanoven pro každou formu studia zvlášť.) U povinně dvouoborových oborů/pouze sdruženého studia musíte 
navíc ještě být přijat(a) aspoň na dva vzájemně kombinovatelné obory/programy. Přesný popis kritérií přijetí 
najdete v Podmínkách přijímacího řízení (bod 5.3). 

5. Uchazeči mají právo nahlížet v rámci svého spisu do materiálů týkajících se přijímacího řízení, a sice od 
21. 7. 2020 do 31. 8. 2020 vždy v úterý od 9:00 do 12:00 hodin, ve středu od 14:00 do 16:00 hodin a ve čtvrtek 
od 14:00 do 16:00 hodin na adrese: nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 1. patro, místnost č. 130. Nejpozději tři pracovní 
dny předem musíte požádat o nahlížení elektronicky na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz. V žádosti uvedete jméno, 
program/obor, číslo přihlášky a požadovaný termín pro nahlížení. Nahlížet přijdete až poté, kdy vám konkrétní 
termín potvrdíme.  

6. Pokud se v informačním systému dozvíte, že jste u přijímací zkoušky neuspěl(a), odešleme vám koncem 
července do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce rozhodnutí děkana o nepřijetí ke 
studiu.  

7. Pokud se v informačním systému dozvíte, že jste u přijímací zkoušky uspěl(a), dostavíte se k zápisu do studia, 
kde předložíte ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání a obdržíte rozhodnutí děkana o přijetí ke 
studiu. Zápisy do 1. ročníku studia proběhnou v září 2020. Konkrétní termíny a instrukce budou 
zveřejněny na webové stránce Studijního oddělení FF UK (bit.ly/zapisFFUK). Dotazy týkající se zápisu do 
studia směřujte prosím přímo na studijní oddělení fakulty.  

8. Pokud nejste přijat(a) ke studiu a máte vážné výhrady k postupu fakulty, máte právo podat odvolání proti 
rozhodnutí děkana. Odvolání se podává až poté, co obdržíte listinné rozhodnutí o nepřijetí. Upozorňujeme, že 
při odvolacím řízení se prověřuje pouze to, jestli je vydané rozhodnutí v souladu s vysokoškolským zákonem, 
vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty a platnými podmínkami přijímacího řízení pro 
akademický rok 2020/2021. Pro tyto uchazeče není vyhrazen určitý počet volných studijních míst. 
Důvodem vyhovět odvolání tedy nemůže být například motivace uchazeče, zájem o obor nebo skutečnost, že se 
někteří úspěšní uchazeči do studia nezapíšou. 

9. O možnostech rezervace kolejí v případě přijetí ke studiu se informujte přímo na webové stránce Kolejí a menz 
UK https://kam.cuni.cz/KAM-51.html. 

Přeji vám hodně úspěchů v přijímacím řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. 

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.  (proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK) 

Informace o přijímacím řízení: prijimacky.ff.cuni.cz, e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz, telefon: 221 619- 300, 330, 
333. 

https://kam.cuni.cz/KAM-51.html

