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8.1 Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium – dodatečné 
přijímací řízení 
 
Vysvětlivka: 
SERR – Společný evropský referenční rámec pro jazyky 
 

8.1.1 Neučitelské programy 

ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU 

 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 25 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 25 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 7 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) esej na jedno ze stanovených témat z archeologie pravěku a středověku (max. 20 bodů) 
2) vědomostní test – otázky vztahující se k problematice archeologie (max. 30 bodů) 

 
2. kolo – ústní část 

1) motivace ke studiu, obecný kulturní a historický přehled (max. 20 bodů) 
2) rozhovor k odborné tematice na základě předloženého seznamu literatury z oboru archeologie 

(max. 20 bodů) 
3) prověření jazykových znalostí (max. 10 bodů) 

 
Uchazeč u přijímací zkoušky prokáže zájem o obor doložený studiem literatury, orientačními znalostmi 
některých archeologických lokalit, významných nálezů a specializovaných muzejních expozic apod. Dále 
prokáže znalost cizího jazyka na úrovni B1 (překlad odborného textu z angličtiny, francouzštiny nebo 
němčiny dle výběru uchazeče). 
 
další požadavky ke zkoušce: 
stručné CV, seznam odborné literatury se vztahem k oboru, všechny doklady vztahující se k případné praxi 
na archeologickém výzkumu, odborné středoškolské práce s tématy se vztahem k oboru (předkládá se 
k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky) apod. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu uprav.ff.cuni.cz (Ústav pro archeologii) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen provádět samostatně základní terénní práce spojené s neodkladnou záchranou 
archeologických pramenů. Účastní se zejména pod vedením vědeckých pracovníků (v nutném případě též 
pod vedením pracovníků kvalifikovaných stupněm Mgr.) jako odborně vzdělaný asistent na všech druzích 
archeologických prací (nedestruktivní metody, archeologické odkryvy, dokumentace, technické 
zpracování), přispívá ke zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku. Je připraven 
k případnému pokračování v navazujícím magisterském studiu. 

ASIJSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): INDOLOGIE (MODUL SANSKRT), INDONÉSISTIKA,  
MONGOLISTIKA, TIBETANISTIKA 
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volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat i přihlášky na více specializací 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
 
kombinovatelnost (všechny specializace): 
samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem 
(sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu 
specializaci (samostatné studium) 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze u žádné specializace 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE INDOLOGIE (MODUL SANSKRT) 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 8 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 10 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů) 
2) indické reálie (kulturní, historické a geografické) (max. 30 bodů) 
3) obecné vědomosti o jazyce a jazycích – stavba a funkce jazyka (včetně mateřštiny) (max. 30 bodů) 
4) písemný test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

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

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia dané 
specializace na FF UK: 20–10 bodů 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia dané 
specializace na FF UK: 9–0 bodů 

 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test 
z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam přečtené literatury týkající se Indie – překladové, popularizační i odborné; doporučené tituly viz 
web Ústavu asijských studií 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií), jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-rizeni 
(Jazykové centrum) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je díky intenzivní jazykové průpravě schopen používat jazyk své specializace slovem i písmem. 
Ovládá rovněž základy druhého indického jazyka, má přehledné znalosti o indické literatuře a historii, 
obecné znalosti o indickém náboženství, společnosti a kultuře. Absolvent může svou vědomostní 
i metodologickou průpravu uplatnit v praxi nebo dále rozvíjet v navazujícím studiu. Absolvent může 
působit v oblasti státní správy, v kulturních institucích nebo v obchodní praxi. Je schopen uplatnit své 
metodologické a jazykové kompetence i znalost kulturněhistorického kontextu při analýze široké škály 
společenských jevů, umí vyhledávat a zpracovávat relevantní data týkající se jižní Asie. 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE INDONÉSISTIKA 
 
počet přijatých v akademickém roce 2018/19 (stará akreditace): 10 
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počet přihlášených v akademickém roce 2018/19 (stará akreditace): 24 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 5 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) písemný test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů) 
2) indonéské reálie (kulturní, historické a geografické) (max. 50 bodů) 
3) motivace ke studiu indonésistiky včetně diskuze nad předloženým seznamem přečtené literatury 

(max. 30 bodů) 
4) znalost základních pojmů z oblasti historie, jazykovědy a společenských věd v rozsahu 

středoškolského studia (max. 10 bodů) 
 
kritéria hodnocení motivace: 

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

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia dané 
specializace na FF UK: 20–10 bodů 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia dané 
specializace na FF UK: 9–0 bodů 

 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test 
z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam četby literatury o Indonésii, popř. i další literatury zaměřené na širší region jihovýchodní Asie 
(předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky), případně (středoškolská) seminární práci vztahující se 
k Indonésii nebo jihovýchodní Asii (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií), jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-rizeni 
(Jazykové centrum) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Na základě získaného vzdělání se absolventi Indonésistiky mohou uplatnit v celé řadě povolání. Budou 
schopni pracovat v oblasti cestovního ruchu i při organizaci kulturních, společenských či obchodních akcí 
v daném regionu. Co se týče obchodu, v posledních letech český export do Indonésie výrazně roste, což 
znamená, že na tomto poli bude zapotřebí celé řady odborníků disponujících příslušnou znalostí 
sociokulturní situace regionu včetně jazykové vybavenosti. Absolventi budou dále moci působit na nižších 
úrovních státní správy, například v oblasti kulturní výměny. Uplatnění mohou nalézt také v českých 
i mezinárodních humanitárních organizacích, které potřebují zaměstnance znalé místních podmínek a 
ovládající indonéštinu. Absolventi mohou dále také pokračovat ve studiu dalších humanitních programů a 
profilovat se dále například v oblasti obecné etnologie nebo politologie. 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE MONGOLISTIKA 
 
počet přijatých v akademickém roce 2018/19 (stará akreditace): 4 
počet přihlášených v akademickém roce 2018/19 (stará akreditace): 9 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 12 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu mongolistiky (max. 30 bodů) 
2) mongolské reálie (kulturní, historické a geografické) (max. 30 bodů) 
3) obecné vědomosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny) (max. 30 bodů) 
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4) písemný test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů) 
 
kritéria hodnocení motivace: 

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

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia dané 
specializace na FF UK: 20–10 bodů 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia dané 
specializace na FF UK: 9–0 bodů 

 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test 
z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií), jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-rizeni 
(Jazykové centrum) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má základní mongolistické vzdělání, schopnosti konverzace a četby textů v mongolštině, 
přehledné znalosti o mongolské literatuře, historii a kultuře. Dále získá kvalifikaci pro samostatnou práci 
s jazykem, již uplatní v profesích, kde je potřebné bakalářské vzdělání, zejména v oblasti cestovního ruchu 
a obchodu, a dále v oblastech, které vyžadují přehled o mongolských dějinách a kultuře (oblast státní 
správy, v kulturních a humanitárních institucích apod.). 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE TIBETANISTIKA 
 
počet přijatých v akademickém roce 2018/19 (stará akreditace): 5 
počet přihlášených v akademickém roce 2018/19 (stará akreditace): 15 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 8 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu tibetanistiky (max. 30 bodů) 
2) tibetské reálie (kulturní, historické a geografické) (max. 30 bodů) 
3) obecné vědomosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny) (max. 30 bodů) 
4) písemný test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

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

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia dané 
specializace na FF UK: 20–10 bodů 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia dané 
specializace na FF UK: 9–0 bodů 

 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test 
z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
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další informace: na webu uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií), jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-rizeni 
(Jazykové centrum) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má solidní základy literární a hovorové tibetštiny a má elementární znalost sanskrtu. V hovorové 
tibetštině lhasského dialektu zvládne konverzaci na běžná témata a v oblasti literární tibetštiny je schopen 
překladu jednodušších textů. Absolvent má též obecný přehled o tibetském náboženství, historii a literatuře 
a je připraven pro samostatnou kritickou práci s primárními i sekundárními prameny. Absolventi mohou 
své znalosti uplatnit například ve státní správě, humanitárních organizacích, muzeích, v médiích. 

FONETIKA 

 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 29 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 6 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: Studium programu Fonetika vyžaduje dobrý zrak a sluch potřebný pro 
audiovizuální analýzy řečového signálu. Student se rovněž musí orientovat v anglicky psaném odborném 
textu. Předpokládají se lingvistické dovednosti (určování lingvistických kategorií, chápání struktury 
jazyka apod.). 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené relevantní literatury a životopis (předkládá se 
k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu fonetika.ff.cuni.cz (Fonetický ústav) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalosti o zvukovém plánu jazyka (produkce a percepce řeči, akustické vlastnosti 
řečového signálu, principy fonologického popisu, osvojování řeči, problematika techniky a kultury řeči) a 
osvojí si dovednosti týkající se analýzy řeči (instrumentální i poslechové, na úrovni segmentální 
i suprasegmentální). Je připraven pro studium programu na magisterské úrovni. Při přímém přechodu do 
praxe se může uplatnit v profesích vyžadujících schopnost analyzovat a hodnotit zvukovou podobu jazyka, 
případně rozvíjet aktivní dovednosti řečové komunikace. Nabízí se zejména uplatnění v institucích 
s kulturním zaměřením a v institucích zabývajících se poradenstvím pro lidské zdroje a vzděláváním. 
Druhým směrem uplatnění je práce v týmech zaměřených na technické využití řeči, zejména při vytváření 
informačních technologií a systémů umělé inteligence. Absolvent má v tomto směru dostatečné teoretické 
i dovednostní základy k tomu, aby se mohl po zapracování do problematiky podle potřeby úspěšně 
specializovat. 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): FINŠTINA, GERMANISTIKA, SKANDINAVISTIKA 
(MODUL: DÁNŠTINA) 
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volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat i přihlášky na více specializací 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
 
kombinovatelnost: 
finština, skandinavistika (modul: dánština): 
sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo 
dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium) 
 
germanistika: 
samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem 
(sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu 
specializaci (samostatné studium) 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze u žádné specializace  

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE FINŠTINA 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 17 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 27 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 8 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 40 minut) 

1) orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině (max. 40 bodů) 
2) finské reálie a kultura v celoseverském kontextu (max. 20 bodů) 
3) obecná orientace v literatuře, základy finských literárních dějin a vlastní četba (max. 40 bodů) 

 
Obsah zkoušky: orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině, obecná orientace v literatuře, 
literárních pojmech a dějinách literatury, základy finských literárních dějin, znalosti o finské literatuře na 
základě vlastní četby (viz další požadavky), rámcová znalost finské historie i současnosti Finska, orientace 
v geografických reáliích a ve finské kultuře (hudba, výtvarné umění, architektura, design, divadlo, film aj.), 
vše v základním celoseverském kontextu. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
1. Předepsaná odborná literatura: 

 Jutikkala, E. – Pirinen, K.: Dějiny Finska. NLN, Praha 2001 
 Humpál, M. – Kadečková, H. – Parente–Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870–2000. 

Karolinum, Praha 2006, strany: 368–452 
 Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha 2007, strany: 58–80 a 202–215 

 
2. Předepsaná beletrie: 

 Tommi Kinnunen: Čtyřcestí. Argo 2016 
 Timo K. Mukka: Země je hříšná píseň. Odeon 1980/ Ivo Železný 1993 

 Arto Paasilinna: Zajícův rok. Hejkal 2004 
 
Další doporučená literatura: 
Skalička, V. – souborné dílo I. – III. (vybrané kapitoly). Praha 2004–2006 
Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998 a 2004 
Překlady finské beletrie do češtiny – viz např. přehledová bibliografie překladů na stránkách oddělení 
finských studií: fin.ff.cuni.cz/cs/prirucka-finstiny/bibliografie-prekladu-finske-beletrie 
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přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu fin.ff.cuni.cz (Oddělení finských studií, Ústav germánských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
 Oblast cestovního ruchu (delegát cestovních kanceláří), 
 asistent v podnicích a společnostech obchodujících s Finskem, resp. ve finských podnicích a 

společnostech operujících na území České republiky, 
 kulturní instituce, 
 oblast sdělovacích prostředků (specialista na finský region), 
 zastupitelské úřady (práce na nediplomatických pozicích), 
 možnost pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu finská filologie či navazujících 

studijních programů příbuzných. 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE GERMANISTIKA 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 79 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 79 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 30 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivační rozhovor (max. 20 bodů) 
2) ověření základních vědomostí z lingvistiky současné němčiny (max. 40 bodů) 
3) ověření základních znalostí z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti (max. 40 

bodů) 
kritéria hodnocení motivace: 

 přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 
20–14 bodů 

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia 
programu na FF UK: 13–7 bodů 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia 
programu na FF UK: 6–0 bodů 

 
Ústní zkouška sestává ze tří částí. V motivačním rozhovoru se uchazeč vyjadřuje ke svým pohnutkám a 
důvodům, proč by chtěl studovat germanistiku na FF UK. V lingvistické části je uchazeči předložen úryvek 
autentického textu v němčině, jehož část uchazeč přečte nahlas a následně vede se zkoušejícím rozhovor 
na témata týkající se jazykových jevů němčiny. Témata vycházejí z předloženého úryvku. Ve třetí části jsou 
ověřovány uchazečovy znalosti z dějin, reálií, literatury a kultury německé jazykové oblasti. Vychází se 
z předloženého seznamu přečtené literatury. Do bodového hodnocení všech tří částí vplývá také 
hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická 
bezchybnost). Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B1 podle SERR. K jazykovým diplomům a 
certifikátům se při přijímací zkoušce nepřihlíží. 
 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury německy píšících autorů (v originále či 
překladu) – odevzdává se u zkoušky 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 
german.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení germanistiky) 
german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy (stránky věnované přijímacímu řízení a přípravnému 
kurzu) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
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Absolvent je připraven na komunikaci v současném německém jazyce slovem i písmem (produktivní 
znalost) na úrovni B2 podle SERR; disponuje prakticky orientovanými znalostmi geografických, 
kulturněhistorických reálií a sociální kompetencí s ohledem na specifický diskurs (receptivní znalost), má 
znalosti interkulturních a pragmatických aspektů komunikace, základních proudů a žánrů německy psané 
literatury po r. 1945 a zná přední osobnosti německé kultury (Gutenberg, Luther, Goethe, Schiller atd.). 
Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména v těchto oblastech: asistent, sekretář ve 
veřejnoprávním sektoru, tj. institucích státní správy, administrativní a organizační pracovník 
v neziskových organizacích či diplomatických institucích, v soukromém sektoru, tj. finančních, 
pojišťovacích a jiných organizacích, v podnikové sféře jako asistent, v cestovním ruchu, tj. v cestovních 
kancelářích jako delegát či koordinátor, v dokumentaristice pro materiálové rešerše v kulturněpolitické 
sféře, v médiích, kde je třeba vyhodnocovat jazykovou úroveň mediálních produktů, v nakladatelstvích či 
v marketingu. 

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

počet přijatých v minulém akademickém roce (modul norština): 31 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (modul norština): 89 
počet přijatých v akademickém roce 2018/19 (stará akreditace Dánská studia): 30 
počet přihlášených v akademickém roce 2018/19 (stará akreditace Dánská studia): 62 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 15 
 
Specializace Skandinavistika se člení na tři jazykové moduly. Tyto moduly se obvykle otevírají 
v pravidelném tříletém cyklu: Norština – Dánština – Švédština. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 60 minut) 

1) skandinávské reálie a dějiny (max. 20 bodů) 
2) skandinávská literatura (max. 30 bodů) 
3) test základních jazykovědných znalostí, větný rozbor (max. 30 bodů) 
4) test z angličtiny na úrovni B1 (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující literární díla, kterých se budou týkat některé 
otázky přijímacího testu: 
Peter Høeg: Cit slečny Smilly pro sníh, Argo 
Helle Helle: Tohle jsem měla napsat v přítomném čase, Paseka 
Ida Jessenová: Nový čas, Paseka 
 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test 
z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu nordic.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky), 
jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-rizeni (Jazykové centrum) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá základní znalosti dánštiny (na úrovni B2 SERR). Bude znát reálie Dánska a literaturu, 
kulturu a historii celé Skandinávie. Uplatní se např. ve firmách obchodujících se Skandinávií, ve 
skandinávských firmách v ČR, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, 
v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu. 

HUDEBNÍ VĚDA 

 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 43 
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předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 240 minut) 

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

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

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

 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam prostudované odborné literatury – odevzdává se u zkoušky 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu musicology.ff.cuni.cz (Ústav hudební vědy) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvování programu poskytuje poměrně širokou škálu uplatnění v odborné praxi, k níž patří například 
práce v hudebních muzeích a knihovnách nebo práce hudebně organizátorská, dramaturgická, redakční a 
publicistická. Z institucí, v nichž mohou absolventi a absolventky uplatnit získané vzdělání, lze uvést 
například redakce hudebních a kulturních časopisů (Hudební rozhledy, Harmonie aj.), Český rozhlas 
(hudební vysílání) či jiné rozhlasové stanice, privátní firmy jako Supraphon a.s. nebo Editio Bärenreiter 
Praha, koncertní jednatelství a agentury atp. 

JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA 

 
specializace: Jihoslovanská studia, Albanistika, Rumunistika 
volba specializace: předběžně v přihlášce ke studiu, závazně při zápisu (lze zvolit jen jednu specializaci) 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 15 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 10 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) obecná jazykověda (max. 34 bodů) 
2) dějiny a současná společensko-politická situace jihovýchodní Evropy (max. 33 bodů) 
3) literatury jihovýchodní Evropy (zaměření na literaturu specializace) (max. 33 bodů) 

 
Od uchazečů se v příjímacím řízení očekává prokázání základního přehledu a orientace v uvedených 
oblastech. Zkouška se opírá o předložený seznam přečtené literatury. Seznam doporučené literatury je 
k dispozici na webových stránkách katedry. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
 seznam četby – odevzdává se u přijímací zkoušky 
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 materiály prokazující dosavadní zájem o obor (písemné, seminární a závěrečné práce, publikované 
články aj.) – předkládají se u přijímací zkoušky zkušební komisi k nahlédnutí 

 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu kjbs.ff.cuni.cz (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií) – sekce 
Uchazeč 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi ovládají znalosti zvoleného jazyka na stupni B2 podle standardů Evropského referenčního 
rámce pro jazyky, disponují komplexními znalostmi historie, politických reálií, literatury a kultury regionu 
jihovýchodní Evropy. Po odborné stránce jsou tak připraveni pro práci v multijazykovém prostředí 
příslušného regionu a v odpovídajících strukturách EU s orientací na areál jihovýchodní Evropy, jsou 
schopni monitorovat a interpretovat vývoj dění v regionu, vytvářet analytické materiály pro využití 
v oblasti státních služeb a pro potřeby soukromé sféry. 
 
Konkrétně mohou: 
 uplatnit se na Ministerstvu zahraničí ČR (velvyslanectví, pražská centrála, Česká kulturní centra), 

Ministerstvu vnitra ČR (azylová problematika, imigrace, uprchlíci), Ministerstvu obrany (zahraniční 
mise), Ministerstvu kultury; 

 působit na jazykových školách, v knihovnách, muzeích, galeriích; 
 věnovat se překladatelství (krásná i odborná literatura), tlumočnictví, soudnímu tlumočnictví; 
 poskytovat turistické služby a poradenství (včetně incomingové turistiky), průvodcovství; 
 působit v novinách a televizi či na internetovém zpravodajství; 
 jako specialista na oblast Balkánu se uplatnit v soukromých i státních firmách (Czech Trade, Czech 

Invest, ČEZ aj.) nebo v neziskových organizacích, nadacích či v charitativních organizacích (Člověk 
v tísni, ADRA). 

 
Absolventi bakalářského stupně mají také veškeré odborné předpoklady pro pokračování ve studiu 
navazujících magisterských studijních programů se zaměřením na filologii, historii, politologii, 
kulturologii a mezinárodní vztahy, a dále na postgraduálním stupni studia. 

LOGIKA 

 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 28 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 28 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 15 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: lze. Od přijímací zkoušky lze upustit, pokud uchazeč splní 
níže uvedenou podmínku: uchazeč postoupil v České nebo Slovenské republice do ústředního kola 
Matematické olympiády (kategorie A nebo P) nebo byl v České nebo Slovenské republice úspěšným 
řešitelem krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P). Žádost o upuštění od 
přijímací zkoušky je nutné podat do 10. 8. 2021. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) Matematika v rozsahu středoškolské matematiky na školách gymnaziálního typu. Důraz je 
položen na schopnost logického úsudku (účelem zkoušky není ověřování memorovaných 
vzorečků). Všichni uchazeči obdrží na začátku přijímací zkoušky stejnou sadu příkladů 
k rozmyšlení. Připravené řešení příkladů a diskuse nad jejich řešením se hodnotí v rozmezí od 0 
do 100 bodů (u každého příkladu bude uveden počet bodů, které lze jeho vyřešením získat, 
přičemž součet všech bodů je 100). 

 
Seznam témat, včetně typových příkladů, je uveden na webových stránkách katedry logiky, 
logika.ff.cuni.cz. 
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další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu logika.ff.cuni.cz (Katedra logiky) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Logika je teoretickým programem, ve kterém se uplatňují matematické metody a který je aplikovatelný 
v matematice, teoretické informatice a specifických oblastech filosofie. Dále logika souvisí zejména 
s lingvistikou nebo s právní vědou, avšak její absolventi se uplatňují v celé řadě dalších oborů, pokud je 
v nich potřebné vytváření pojmů, práce s příčinností a důsledkem nebo použití kvantitativních metod. 
Absolvent studia logiky je připraven k dalšímu studiu logiky nebo příbuzných programů v navazujícím 
magisterském stupni a v doktorském studiu, pokud se rozhodne pro akademickou dráhu. Uplatní se ale 
dobře i mimo akademickou oblast všude tam, kde je nutné systematické myšlení, kde se pracuje 
s formalizovanými texty, jako jsou počítačové programy nebo návrhy pravidel a zákonů, a kde se navrhují 
datové struktury. Mohou to být například softwarové nebo právní firmy, státní správa či vzdělávací 
instituce. 

PORTUGALISTIKA 

 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 30 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 30 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 6 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) praktická znalost portugalštiny – požaduje se základní znalost na úrovni A2 SERR; doporučená 
literatura: J. Jindrová, L. Mlýnková, E. Schalková: Portugalština, Leda, Praha 2001 (max. 30 bodů) 

2) portugalsky psané literatury v kontextu kulturních dějin – uchazeč předloží buď seznam pěti děl 
z portugalsky psaných literatur přečtených v překladu či originále, nebo seznam přečtených děl 
z české a světové literatury, a prokáže schopnost je komentovat se znalostí terminologie a 
kulturních i historických souvislostí (max. 30 bodů) 

3) všeobecné znalosti z jazykovědy (max. 20 bodů) 
4) reálie lusofonních zemí (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: Seznam četby a dále stručný přehled dosavadního studia (střední škola, 
jazykové kurzy), popř. odborné činnosti (praxe) uchazeč odevzdává v písemné podobě u přijímací 
zkoušky. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií, Oddělení portugalistiky) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky portugalského jazyka, dějin portugalské a brazilské 
literatury, geografických a kulturně-historických reálií lusofonní kulturní oblasti. Ovládá portugalštinu na 
úrovni C1 a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Má předpoklady k navazujícímu 
magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro jeho profesní 
flexibilitu. Najde uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent 
v médiích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, 
v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie. 
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RUSKÝ JAZYK A LITERATURA 

 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 19 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 68 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 10 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené beletrie a odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí 
u přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen práce s ruskojazyčnými texty a běžné komunikace v ruskojazyčném prostředí 
odpovídající jeho výstupní jazykové kompetenci na úrovni C1 podle SERR. Absolvent je připraven 
realizovat komerční překlady (literární i neliterární povahy) z ruštiny do mateřského jazyka (a naopak) 
pro potřeby státních a soukromých subjektů. Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání 
ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další zájmové a oborově specifické aktivity 
v regionu východní Evropy, v oblasti monitoringu ruských médií (analytický pracovník státních institucí a 
organizací působících v terciární sféře), v oblasti masově-komunikačních prostředků jako specialista na 
Rusko, popř. další rusky mluvící oblasti, v odborné žurnalistice (korespondent, odborný redaktor, 
jazykový redaktor), v centrálních strukturách nadnárodních společností operujících v postsovětském 
prostoru (referent obchodního marketingu pro ruskou jazykovou oblast), v domácích státních a 
soukromých institucích poskytujících informační zázemí pro domácí a zahraniční firmy vstupující na 
regionální trh (Rusko, Bělorusko, státy Střední Asie, popř. Ukrajina, Pobaltí, Kavkaz), v centrech 
turistického ruchu se zaměřením na tvorbu nabídky a realizaci kulturně-poznávacích projektů v regionu 
východní Evropy (delegát cestovní kanceláře, programový koordinátor cestovní kanceláře). Absolvent je 
vybaven nezbytnými odbornými předpoklady pro pokračování ve studiu příbuzných navazujících 
magisterských studijních programů. 

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA 

 
SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): MAĎARSKÁ STUDIA, POLONISTIKA, ROMISTIKA, 
SLOVAKISTIKA 
volba specializace: v přihlášce; lze podat i přihlášky na více specializací 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze u žádné specializace 

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE MAĎARSKÁ STUDIA, POLONISTIKA A SLOVAKISTIKA 
 



Filozofická fakulta Univerzity Karlovy      Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium 

Strana 13 z celkem 17 stran 

počet přijatých v minulém akademickém roce (maďarská studia/polonistika/slovakistika): 
10/12/6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (maďarská studia/polonistika/slovakistika): 
10/12/6 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 
maďarská studia: 10 
polonistika: 10 
slovakistika: 10 
 
požadavky studia programu: 
Pro studium programu se předpokládají obecné schopnosti a znalosti důležité pro vysokoškolské studium 
programů zaměřených na studium jazyka a kultury, tj. zejména schopnost jazykové reflexe, schopnost 
uvažovat o přečteném textu, schopnost usouvztažňovat poznatky a schopnost adekvátně se vyjadřovat. 
Vstupní znalost jazyka zvolené specializace není požadována. Znalost literárních děl literatury zvolené 
specializace je u přijímací zkoušky výhodou, nikoli podmínkou. Předpokládá se obecný kulturní a 
historický rozhled, hlubší znalosti středoevropského region či země zvolené specializace jsou u přijímací 
zkoušky výhodou. Studijní program mohou studovat jak uchazeči a uchazečky bez předchozího vzdělání 
zaměřeného na tematiku zvolené specializace, tak uchazeči a uchazečky 
s maďarskou/slovenskou/polskou maturitou. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 20 bodů) 
2) obecné jazykovědné znalosti (na češtině/slovenštině či dalších jazycích, které uchazeč/ka zná) 

a obecný kulturní a historický přehled, rovněž s ohledem na středoevropský region či zemi 
zvolené specializace (max. 50 bodů) 

3) diskuse nad předloženým seznamem beletristické četby – uchazeč(ka) předloží buď seznam tří či 
více děl z literatury zvolené specializace přečtených v překladu či originále, nebo seznam 
přečtených děl z české a světové literatury (max. 30 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace a zájmu (viz 1. část zkoušky): 

 nadprůměrná motivace – konkrétně formulovaná motivace; dlouhodobější aktivity svědčící 
o zájmu o obor: 20–14 bodů 

 průměrná motivace – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro 
obor (např. předložený seznam četby obsahuje beletrii a odbornou literaturu zvolené 
specializace): 13–7 bodů 

 slabá motivace – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor: 6–0 bodů 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam četby s přečtenou beletrií (viz 3. část zkoušky zkoušky) a případně, nikoli však povinně, také 
s prostudovanou odbornou literaturou na jazykovědná, kulturní, historická aj. témata (která může sloužit 
jako podklad pro 2. část zkoušky zkoušky). Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky. 
 
seznam doporučené literatury: 
Konkrétní četba k přijímací zkoušce není předepsána. Uchazeč(ka) vybírá dle vlastního zájmu. Pro inspiraci 
může posloužit seznam na stránkách https://kses.ff.cuni.cz/uchazec/bc (na podstránce dané specializace). 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu kses.ff.cuni.cz (Katedra středoevropských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi a absolventky jsou připraveni k poskytování odborných analytických a poradenských služeb 
v návaznosti na zvolenou jazykovou specializaci. Uplatní se zejména v kulturních institucích, v turistickém 
ruchu, v organizacích a firmách rozvíjejících mezinárodní spolupráci a v médiích (např. 
pracovník/pracovnice státní správy, neziskové organizace, monitoring médií, korespondent/ka, odborný 
redaktor / odborná redaktorka, jazykový redaktor / jazyková redaktorka, editor/ka, referent/ka 
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marketingu pro příslušnou jazykovou oblast, informační podpora domácím a zahraničním firmám 
vstupujícím na regionální trhy, delegát/ka cestovní kanceláře, programový koordinátor / programová 
koordinátorka cestovní kanceláře, odborný průvodce / odborná průvodkyně aj.). Absolventi a absolventky 
mohou pokračovat ve studiu dané specializace v navazujícím magisterském studiu. 

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE ROMISTIKA 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 8 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 10 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) reálie z oblasti historie, jazyka, umění a romského kulturně-společenského dění v rozsahu 
doporučené literatury (max. 25 bodů) 

2) schopnost jednoduché jazykové analýzy (max. 15 bodů) 
3) diskuse nad texty z povinné literatury, v kontextu další přečtené literatury (max. 30 bodů) 
4) motivace ke studiu romistiky (max. 30 bodů) 
 

Přijímací zkouška testuje základní obeznámenost s romskou tematikou na odborné i populárně naučné 
úrovni včetně romského kulturně-společenského dění v ČR i zahraničí, znalost kulturněhistorického 
kontextu a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení. Hodnocena je také schopnost 
jazykové analýzy, aktivní znalost romštiny není předpokládána. Do hodnocení se promítá také motivace 
ke studiu (rozsah a hloubka zájmu o téma, informovanost o náplni studia zvoleného programu, zájem 
o konkrétní oblasti studia – např. jazykové, historické, sociálně antropologické, a obecná představa 
o profesním uplatnění). Seznam četby, který uchazeč u zkoušky odevzdá komisi, musí obsahovat texty 
uvedené jako povinné (viz seznam povinné a doporučené literatury k přijímacím zkouškám). 
 
kritéria hodnocení motivace (viz 1. část přijímací zkoušky): 

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

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia dané 
specializace na FF UK: 20–10 bodů 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia dané 
specializace na FF UK: 9–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam četby – odborná romistická literatura a romské memoráty dle jazykových schopností uchazeče 
(seznam se odevzdává komisi u ústní části zkoušky); výběr četby dle seznamu povinné a doporučené 
literatury (na stránce: https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/romistika-bc/) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bakalarske-studium/romistika/ (Katedra 
středoevropských studií, Seminář romistiky) 
 
Informace o uplatnění absolventů: 
Uplatnění absolventů bakalářského studia je široké, mimo jiné díky aktuálnosti tematiky a velmi silnému 
nedostatku kvalifikovaných romistů. Bakaláři romistiky mohou nalézt uplatnění především ve státní 
správě, v neziskovém sektoru, v humanitárních, lidskoprávních a charitativních organizacích na domácí 
i mezinárodní scéně, v romských i neromských médiích, v nakladatelských redakcích, v překladatelských a 
tlumočnických činnostech. 
Nadějní absolventi mohou pokračovat ve studiu romistiky v navazujícím magisterském studiu, které 
směřuje k dalšímu získávání a prohlubování teoretických poznatků, popřípadě pokračovat 
v magisterském studiu jiného příbuzného programu (lingvistika, sociální antropologie, historie, sociologie 
apod.). Jazykově dobře vybaveným absolventům je otevřena možnost M.A. studia programu Romani 
Studies, popřípadě jiného příbuzného programu, i na některé ze zahraničních univerzit. 
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VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA 

 
specializace: Litevština, Lotyština, Ruština, Ukrajinština (realizace konkrétní specializace je podmíněna 
dostatečným počtem přijatých zájemců o daný jazyk) 
volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu 
specializaci) 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 19 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 5 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 
1) prokázání základního přehledu v oblasti obecné jazykovědy (max. 34 bodů) 
2) prokázání základní orientace v dějinách a současné společensko-politické situaci východní Evropy 

(max. 33 bodů) 
3) prokázání základní orientace v literaturách východní Evropy (max. 33 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: Seznam přečtené beletrie a odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí 
u přijímací zkoušky). Vstupní znalost studovaných jazyků se nepožaduje. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen běžné komunikace v cizojazyčném prostředí odpovídající jeho výstupní jazykové 
kompetenci na úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky; je schopen pracovat s příslušnými 
cizojazyčnými texty odpovídajícími zvolenému areálovému jazyku A (litevština, lotyština, ruština, 
ukrajinština). Absolvent je připraven realizovat komerční překlady (literární i neliterární povahy) ze 
zvoleného areálového jazyka A do mateřského jazyka (a naopak) pro potřeby státních a soukromých 
subjektů. Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání ve státních institucích vyvíjejících 
zahraničněpolitické a další zájmové a oborově specifické aktivity v regionu východní Evropy, 
v regionálních státních institucích (na úrovni krajů) vyvíjejících aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce, 
v oblasti monitoringu východoevropských médií (analytický pracovník státních institucí a organizací 
působících v terciární sféře), v oblasti masově-komunikačních prostředků jako specialista na 
východoevropský region, v odborné žurnalistice (korespondent, odborný redaktor, jazykový redaktor), 
v centrálních strukturách nadnárodních společností operujících ve východoevropském prostoru (Litva, 
Lotyšsko, Bělorusko, Ukrajina, Rusko), v domácích státních a soukromých institucích poskytujících 
informační podporu pro domácí a zahraniční firmy vstupující na regionální trh, v centrech turistického 
ruchu se zaměřením na tvorbu nabídky a realizaci kulturně-poznávacích projektů v regionu východní 
Evropy (delegát cestovní kanceláře, programový koordinátor cestovní kanceláře). Absolvent je vybaven 
nezbytnými odbornými předpoklady pro pokračování ve studiu příbuzných navazujících magisterských 
studijních programů. 
 

  



Filozofická fakulta Univerzity Karlovy      Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium 

Strana 16 z celkem 17 stran 

8.1.2 Učitelské programy 

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 13 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 28 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 7 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se 
zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost němčiny na úrovni minimálně B1 podle 
SERR (max. 20 bodů) 

2) ověření základních vědomostí z lingvistiky němčiny (max. 40 bodů) 
3) dějiny, reálie, literatura a kultura německé jazykové oblasti: orientace v oboru s přihlédnutím 

k seznamu přečtené beletrie, popř. i odborné literatury (max. 40 bodů) 
 

Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče 
(výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). 
 
kritéria hodnocení motivace: 

 přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 
20–14 bodů 

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia 
programu na FF UK: 13–7 bodů 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia 
programu na FF UK: 6–0 bodů 
 

další požadavky ke zkoušce: 
 seznam prostudované literatury německy píšících autorů (v překladu nebo originálu), 
 nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor 
Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu 
german.ff.cuni.cz (Oddělení germanistiky Ústavu germánských studií) 
german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-zkousky/nemecky-jazyk-a-literatura-se-zamerenim-na-
vzdelavani-bakalar (webová stránka s informacemi pro uchazeče o tento obor) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu jsou připraveni: 
 uplatnit se v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako 

lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka 
a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních 
veřejných institucí a firem, 

 pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou 
kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném. 

RUSKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
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počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 22 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 7 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi bakalářskými programy se 
zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

literatury (max. 40 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované literatury (uchazeč předloží seznam literatury 
s alespoň 20 položkami, zahrnujícími beletrii a odbornou literaturu) – předkládá se k nahlédnutí 
u přijímací zkoušky 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu 
uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu jsou připraveni: 
 uplatnit se v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako 

lektoři v jazykových školách a neziskových organizacích; a dále v profesích vyžadujících znalosti jazyka 
a jeho kultivované užívání, například v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních 
veřejných institucí a firem, 

 pokračovat v navazujícím magisterském programu – buď učitelském (a získat tak plnou učitelskou 
kvalifikaci), nebo jiném, oborově příbuzném. 


