
 

Příloha k pozvánce na přijímací zkoušku pro akademický rok 2020/2021:  

doktorské studijní obory/programy  

Děkujeme vám za zájem o studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doporučujeme, abyste si před přijímacím 
řízením prostudovali Řád přijímacího řízení UK (http://cuni.cz/UK-146.html), obecné a oborové Podmínky přijímacího 
řízení na FF UK pro akademický rok 2020/2021 (is.cuni.cz/studium/prijimacky). Níže uvádíme jen výběr 
nejdůležitějších bodů vztahujících se bezprostředně k přijímacím zkouškám.  

1. Prosíme, hned si pečlivě překontrolujte všechny údaje v pozvánce k přijímací zkoušce. Pokud něco neodpovídá 
údajům, které jste uvedl(a) v přihlášce, neprodleně to oznamte na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz.  

2. Při prezenci přijímací zkoušky se musíte prokázat pozvánkou a občanským průkazem nebo pasem, pozvánku si proto 
vytiskněte a vezměte s sebou. Pokud tyto doklady nepředložíte, nebudete moci přijímací zkoušku vykonat.  

3. Čas prezence najdete v pozvánce k přijímací zkoušce a v elektronickém systému ve své přihlášce pod ikonou 
Průběh přijímacího řízení.  

4. V přijímací zkoušce můžete získat maximálně 60 bodů. Průběh přijímacího řízení můžete sledovat po přihlášení 
v informačním systému (is.cuni.cz/studium/prijimacky). Celkové výsledky přijímacího řízení zveřejníme nejpozději 
3. 7. 2020.  

5. Přijmout ke studiu vás můžeme, pokud doložíte předchozí vzdělání, získáte aspoň 30 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 samostatně.)  

6. Ze závažných a doložených důvodů (bydliště či dlouhodobý pobyt v zahraničí) lze požádat o distanční zkoušku 
formou videokonference. Žádost se podává elektronicky v SIS nejpozději 10 dní před konáním řádného termínu 
zkoušky. 

7. Zkoušku v náhradním termínu vám může děkan povolit, pokud se nemůžete zkoušky zúčastnit v řádném termínu ze 
závažných a doložených důvodů, především zdravotních. Požádat lze prostřednictvím elektronického formuláře ve 
své elektronické přihlášce nejpozději tři dny po konání zkoušky, nicméně doporučujeme žádost podat co nejdříve. 
V informačním systému se v případě vyhovění žádosti změní termín vaší zkoušky. V případě zamítnutí obdržíte 
písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín. 

8. Do materiálů týkajících se přijímacího řízení v rámci svého spisu budete moci nahlížet na adrese: nám. Jana Palacha 
2, Praha 1, 1. patro, místnost č. 130, a sice od 21. 7. 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. Nejpozději tři pracovní dny předem musíte požádat o 
nahlížení elektronicky na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz. Nahlížet přijdete až poté, co vám konkrétní termín potvrdíme. 

9. Pokud se v informačním systému dozvíte, že jste u přijímací zkoušky neuspěl(a), odešleme vám do vlastních rukou 
na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu. Pokud se v informačním systému 
dozvíte, že jste u přijímací zkoušky uspěl(a), dostavíte se ve stanoveném termínu k zápisu do studia, předložíte 
ověřenou kopii dokladu o předchozím vzdělání a obdržíte rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu. V případě 
absolvování zahraniční vysoké školy je třeba mít doklad o předchozím vzdělání nostrifikovaný (vše o nostrifikacích 
najdete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/nostrifikace/). Dotazy týkající se zápisu do studia směřujte prosím 
přímo na oddělení vědy fakulty.  

10. Pokud nejste přijat(a) ke studiu a máte vážné výhrady k postupu fakulty, máte právo podat žádost o odvolání. 
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. 

11. O možnostech ubytování v době přijímacích zkoušek a rezervace kolejí v případě přijetí ke studiu se informujte 
přímo na webové stránce Kolejí a menz UK (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, 221 619 333 

http://www.kam.cuni.cz/KAM-57.html

