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8.2 Odborné požadavky ke studiu – navazující magisterské studium – 
dodatečné přijímací řízení 
 
Vysvětlivka: 
SERR – Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

 
8.2.1 Neučitelské programy akreditované v češtině 
 

ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 18 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 7 
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) rozprava o tématu bakalářské práce (v případě již obhájené práce předložit komisi) (max. 40 
bodů) 

2) výhledy k tématu magisterské práce (max. 20 bodů) 
3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře, dosavadní zkušenosti v oboru (max. 40 bodů) 
 

další požadavky ke zkoušce: 
Stručný životopis, seznam základní literatury použité v přípravě bakalářské práce (předkládá se 
u přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze 
bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň 
znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce 
a rovněž odborné znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia daného programu, popř. prezentuje 
další zkušenosti v oboru nebo související s oborem. 
 
další informace: na webu uprav.ff.cuni.cz (Ústav pro archeologii) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen provádět samostatně veškeré terénní práce spojené s neodkladnou záchranou 
archeologických hmotných pramenů. Účastní se jako komplexně připravený odborník na všech druzích 
archeologických prací (archeologický výkop, dokumentace, technické zpracování, analýza), přispívá ke 
zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku ve formě odborných studií, případně 
monografií. Je schopen působit ve veřejné správě a podílet se na pracích zaměřených na evidenci a 
ochranu archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví. Je připraven 
k případnému pokračování v doktorském studiu daného programu. 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE TIBETANISTIKA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v akademickém roce 2018/19 (stará akreditace): 3 
počet přihlášených v akademickém roce 2018/19 (stará akreditace): 5 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 4 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
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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) 

 
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 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
další informace: na webu uas.ff.cuni.cz (Ústav asijských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Specializace Tibetanistika je v rámci ČR jedinečná; žádné jiné akademické pracoviště nenabízí studium 
tibetštiny. Studium oblastí Tibetu může leckdy přinést překvapivá zjištění, neboť mnohé teoretické 
postuláty humanitních věd nebyly testované na tak odlišné společnosti. Přirozeným uplatněním studentů 
je oblast kulturní výměny s danými regiony, uplatnění v muzeích či v cestovním ruchu. Absolventům se 
rovněž otevírá možnost uplatnění jejich znalostí v médiích nebo v rámci humanitárních organizací. Další 
možností je případné budoucí akademické působení absolventů. 

DĚJINY UMĚNÍ 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 13 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 32 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 10 
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: na webu udu.ff.cuni.cz (Ústav pro dějiny umění) 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studia programu Dějiny umění získá soustavné a hluboké znalosti 
dějin evropského a českého umění od jeho raně středověkých počátků až do současnosti a světového 
umění 19. a 20. století. Tyto znalosti jsou spojeny se znalostí historie teoretického a filozofického myšlení 
o umění od antických počátků až do současnosti, znalostí dějin a vývoje dějin umění, i poznáním 
historických, kulturněhistorických, religionistických, sociologických a dalších souvislostí předmětu 
v rámci interdisciplinárního zakotvení programu. 
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Absolventi navazujícího magisterského studia dějin umění nalézají uplatnění jako specialisté a samostatní 
odborní pracovníci v muzeích a galeriích, jako samostatní odborní a vedoucí pracovníci v odborných 
institucích památkové péče (Národní památkový ústav), jako odborníci v orgánech státní správy a 
samosprávy zabývajících se ochranou kulturního dědictví, i podporou a propagací soudobé tvorby až do 
úrovně ministerstev (Ministerstvo kultury ČR) a v mezinárodních organizacích ochrany kulturního 
dědictví (UNESCO), jako samostatní projektanti průzkumu v institucích a firmách zabývajících se 
projekční přípravou a realizací – restaurování a rekonstrukce stavebních památek, či jako teoretici a 
specialisté v institucích, zabývajících se rozvojem konzervování a restaurování památek a uměleckých děl 
minulosti. 

FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 18 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 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) praktická znalost francouzského jazyka v rozsahu státní bakalářské zkoušky programu 
francouzská filologie (max. 40 bodů) 

2) lingvistika francouzštiny v rozsahu státní bakalářské zkoušky programu francouzská filologie 
(max. 30 bodů) 

3) dějiny francouzsky psaných literatur v rozsahu státní bakalářské zkoušky programu francouzská 
filologie (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Jako podklad k přijímací zkoušce se komisi předkládá k nahlédnutí: 
 výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části, 
 seznam četby nejméně 50 děl francouzsky psaných literatur a seznam prostudovaných prací k těmto 

literaturám a k teorii francouzského jazyka, 
 odborný životopis, 
 výpis absolvovaných předmětů předchozího/stávajícího studia. 
 
přípravný kurz: koná se; informace budou zveřejněny na webových stránkách ústavu 
 
další informace: na webu urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má výtečnou znalost běžné francouzštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné francouzštiny 
humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk, literární 
teorie a literárních a kulturních dějin Francie i vhled do literatur dalších frankofonních zemí a do 
evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může 
se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, 
diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních 
organizacích. 
  



Filozofická fakulta Univerzity Karlovy    Odborné požadavky ke studiu – navazující magisterské studium 

Strana 4 z celkem 27 stran 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): 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: 
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 nederlandistika a skandinavistika 
 
U specializace nederlandistika: lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval 
alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo programu či oboru 
srovnatelného. To znamená: 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 10. 8. 2021. 
 
U specializace skandinavistika: lze upustit od přijímací zkoušky, pokud průměrná známka uchazečovy 
státní bakalářské zkoušky z předmětů oborů Dánská studia, Norská studia či Švédská studia (resp. modulů 
dánština, norština či švédština anebo z předmětů oborů či programů s podobnou obsahovou náplní) není 
horší než 1,5. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 10. 8. 2021. 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE GERMANISTIKA 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 8 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 10 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia (max. 25 bodů) 
2) zkouška z mluvnice současné němčiny (max. 30 bodů) 
3) zkouška z německojazyčné literatury a kultury 20. století (max. 30 bodů) 
4) motivační rozhovor (max. 15 bodů) 

 
Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo zanedlouho ukončí) 
bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním programu. U přijímací zkoušky 
musí prokázat znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev na úrovni B2 
podle SERR. Zkouška začíná písemnou přípravou (délka 30 minut; všichni uchazeči pozvaní na týž den 
společně) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány znalosti gramatiky na úrovni bakalářského studia. 
Následuje ústní zkouška (každý/á uchazeč/ka jednotlivě), která trvá celkem 20 minut a má tři části. Při 
zkoušce z mluvnice se vychází z již opravené písemné přípravy a požadován je kromě praktické aplikace 
gramatiky také vhled do základních souvislostí a pravidel jazykového systému, přehled nejvýznamnějších 
gramatik, autorů a jejich koncepcí. Při zkoušce z německojazyčné literatury a kultury 20. století se vychází 
z předloženého seznamu literatury a důraz je kladen nejen na faktografické informace o autorech a jejich 
dílech, ale také na interpretaci děl, návaznost na charakteristiku epoch a sepětí s kulturně-společenským 
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vývojem dané doby. V motivačním rozhovoru dostává uchazeč/ka prostor k tomu, aby vysvětlil/a, proč se 
rozhodl/a studovat právě germanistiku a právě na Ústavu germánských studií FF UK. Celá přijímací 
zkouška je vedena v němčině. 
 
kritéria hodnocení motivace: 

 přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 
15–11 bodů 

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia 
programu na FF UK: 10–6 bodů 

 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia 
programu na FF UK: 5–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč u zkoušky odevzdá seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje 
minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl. 
 
další informace: na webu german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy (Ústav germánských studií – 
informace pro uchazeče) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá vysokou úroveň jazykové kompetence slovem i písmem, disponuje faktografickými 
znalostmi i komunikativními dovednostmi v oblasti různorodé problematiky celé německé jazykové 
oblasti, a to v ohledu jazykovědném i literárním. Orientuje se v historii, filozofii a kultuře německy 
mluvících zemí. Svou vysokou erudovanost a jazykovou vybavenost může využít pro práci v tuzemských 
i zahraničních institucích, v diplomacii, v orgánech EU, pro práci v médiích, jako překladatel, jazykový 
expert, redaktor, vědecký pracovník a podobně. Je připraven také pro odbornou a vědeckou činnost 
v oblasti vzdělávání a kultury. 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE NEDERLANDISTIKA 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 1 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 15 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná: posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná: 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 23. 8. 2021 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 
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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: na webu ned.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi ovládají nizozemský jazyk na vysoké úrovni (C1–C2 podle SERR), a to slovem i písmem. Jsou 
schopni používat odbornou, akademickou nizozemštinu slovem i písmem, umí psát odborné 
i popularizační texty o nizozemském jazyce, literatuře a reáliích a efektivně komunikovat ve veřejném 
sektoru. Ovládají teoretické a praktické postupy překladu z nizozemštiny a do nizozemštiny, včetně 
specifik překladu textů odborných a literárních, mají vhled do praxe literárního a překladatelského 
provozu s důrazem na specifika překladu do nizozemštiny. 
Absolventi se dokonale orientují v nizozemském a vlámském kulturním, politickém a akademickém 
prostředí, mají přehled o klíčových metodologických přístupech lingvistiky, literární vědy a kulturních 
studií relevantních v nizozemsky mluvících zemích a jsou vybaveni kompetencemi v akademických 
disciplínách (akademické čtení a psaní, argumentace, vedení diskuse, komunikace vědy) srovnatelnými 
s úrovní poskytovanou nizozemskými a vlámskými vysokoškolskými pracovišti. Během studia získali 
zkušenosti se studiem a zapojením do projektů v mezinárodním prostředí a jsou připraven na další 
studium nebo práci v nizozemsky mluvících zemích. 
Absolventi jsou odborníky, kteří mohou pracovat v kulturním sektoru, v nakladatelstvích, ve zpravodajství 
a publicistice, ve státní správě, diplomatických službách a mezinárodních organizacích a samozřejmě ve 
specializované vědecké a výzkumné práci. Znalost nizozemského jazyka a schopnost práce s komplexními 
odbornými úkoly jim poskytuje mimořádnou konkurenční výhodu na trhu práce v oborech, v nichž jsou 
nizozemskojazyčné země významným aktérem (ochrana životního prostředí, školství, digitální 
bezpečnost, lidská práva apod.). Doporučujeme tuto perspektivu zohlednit při volbě kombinace 
sdruženého nebo dvouspecializačního studia. 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE SKANDINAVISTIKA 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 9 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 10 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut) 

dvě kratší eseje (jedna literární a jedna jazykovědná) na zadané téma v jednom ze skandinávských 
jazyků (norština/dánština/švédština) (max. 50 bodů) 

2. kolo – ústní část 
motivační pohovor v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština) (max. 50 bodů) 

 
V písemné části se hodnotí: 
a) věcný obsah (25 bodů) 
b) vyjadřovací schopnosti v daném jazyce (25 bodů) 

 
V ústní části se hodnotí: 
a) motivace ke studiu (max 25 bodů) 
 přesvědčivá motivace (důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia): 25–16 bodů 
 částečně přesvědčivá motivace (poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia): 15–8 b. 
 nedostatečná motivace (nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia): 7–0 b. 

b) kvalita ústního projevu v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština) (25 bodů) 
 
další informace: na webu nordic.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií, Oddělení skandinavistiky) 



Filozofická fakulta Univerzity Karlovy    Odborné požadavky ke studiu – navazující magisterské studium 

Strana 7 z celkem 27 stran 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent bude ovládat na vysoké úrovni jeden skandinávský jazyk a bude mít pasivní znalost dvou 
zbývajících hlavních skandinávských jazyků. Bude mít hluboké znalosti skandinávské literatury a znát 
kulturní, historické a sociální reálie evropského Severu. Dobře si osvojí práci s informacemi. 

HISPANISTIKA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 30 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 30 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 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) praktická znalost španělského jazyka (požadovaná úroveň: C1 podle SERR) (max. 20 bodů) 
2) lingvistika španělštiny v rozsahu státních bakalářských zkoušek programu hispanistika (max. 40 

bodů) 
3) dějiny španělsky psaných literatur v rozsahu státních bakalářských zkoušek programu 

hispanistika (max. 40 bodů) 
Požaduje se znalost španělského jazyka, lingvistiky španělštiny, španělské a hispanoamerické literatury na 
úrovni bakalářské zkoušky (viz urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/pozadavky-k-bzk). 
 
další požadavky ke zkoušce: 
U přijímací zkoušky se odevzdává: 
 seznam četby nejméně padesáti děl španělsky psaných literatur, 
 odborný životopis. 
 
U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: 
 výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části. 
 
další informace: na webu urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má dokonalou znalost běžné španělštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné španělštiny 
humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na španělský jazyk, literární 
teorie, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky i vhled do evropských a amerických 
kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit 
v profesích jako učitel, překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, 
diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře, cestovním ruchu či 
v humanitárních organizacích. O konkrétních možnostech uplatnění si uchazeč může udělat představu na 
základě medailonků našich absolventů, které jsou zveřejněny na webu Ústavu románských studií FF UK 
(urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/uchazec/uchazec-o-nmgr-studium-
hispanistika/medailonky-absolventu-aneb-jake-moznosti-mam-po-dokonceni-studia). 
 

HUDEBNÍ VĚDA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 4 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 10 
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: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) rozprava nad dokončenou (případně rozpracovanou) bakalářskou prací (max. 25 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. 25 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: na webu musicology.ff.cuni.cz (Ústav hudební vědy) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvování programu poskytuje dosti široké možnosti uplatnění v odborné praxi, k níž patří mj. práce 
v hudebních muzeích a knihovnách, nebo práce hudebně organizátorská, dramaturgická, redakční a 
publicistická. K institucím, v nichž mohou absolventi a absolventky tohoto studia uplatnit získané 
vzdělání, patří například Národní muzeum – České muzeum hudby a jeho jednotlivá oddělení, Národní 
knihovna v Praze a její hudební oddělení, Městská knihovna v Praze a její někdejší hudební oddělení 
(neboli Knihovna Bedřicha Smetany), hudební archivy a knihovny institucí, jako jsou Česká filharmonie, 
Národní divadlo nebo Pražská konzervatoř, Český rozhlas (hudební vysílání) či jiné rozhlasové, případně 
televizní stanice, redakce hudebních a kulturních časopisů (viz výše), privátní firmy (viz výše), koncertní 
jednatelství a agentury atp. Vybraní absolventi a absolventky se mohou ucházet o uplatnění v oblasti 
základního hudebněvědného výzkumu, tzn. o možnost odborného, vědeckého a vědecko-pedagogického 
působení na pracovištích Akademie věd ČR nebo příslušných vysokých škol a fakult. Absolventi 
navazujícího magisterského studia mají možnost získat pedagogickou kvalifikaci učitelství pro střední 
školy (gymnázia, konzervatoře, odborné školy s výukou dějin a teorie hudby). 

INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 18 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 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) motivace ke studiu (viz motivační dopis a strukturovaný životopis) (max. 40 bodů) 
2) základní znalosti oboru (max. 30 bodů) 
3) prostudovaná odborná literatura (viz seznam literatury) (max. 30 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

 přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 
40–27 bodů 

 částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia 
programu na FF UK: 26–13 bodů 
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 nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia 
programu na FF UK: 12–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a motivační dopis 
(pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované odborné literatury 
v tištěné formě k posouzení. Seznam musí obsahovat deset titulů z navrženého seznamu odborné 
literatury, viz uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč), a další tituly dle vlastního zájmu. Vybrané tituly musí být 
alespoň ze dvou tematických okruhů, přičemž okruh Informační věda je povinný pro všechny (minimálně 
dvě publikace) a druhý okruh si uchazeč volí. Tituly dle vlastního zájmu by měly reflektovat odborné 
směřování uchazeče. 
Motivace ke studiu, znalosti oboru a schopnost interpretace prostudované literatury budou hodnoceny na 
základě rozhovoru s uchazečem. 
 
další informace: na webu uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent nalezne uplatnění v takových oblastech, kde je kladen důraz na komunikační a informační 
kompetenci, v široké aplikační oblasti informačních technologií a informačních služeb, jako jsou např. 
profese: informační specialista, správce odborných databází, manažer informačních institucí, manažer 
sbírek kulturního dědictví, digitální kurátor, informační analytik řídící procesy sběru, zpracování, 
ukládání, zpětného vyhledávání a šíření informací v účelově budovaných primárních i sekundárních 
informačních fondech podniků, škol i veřejných institucí, znalec, badatel a výzkumný pracovník v oblasti 
výzkumu rukopisů a vzácných tisků, správce sbírek rukopisů a vzácných tisků včetně digitálních archivů. 

LOGIKA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 7 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 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 
Látka odpovídající hlavním předmětům vyučovaným v bakalářském programu logika: 

1) klasická logika I, II (max. 40 bodů) 
2) teorie množin a vyčíslitelnost (max. 40 bodů) 
3) filosofie logiky (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
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 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. 
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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: 1 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 4 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 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 práce či jiného významnějšího písemného výstupu (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 9. 8. 2021 zaslat e-mailem na adresu ufar@ff.cuni.cz bakalářskou práci s posudky, 
popř. jiný významnější písemný výstup. 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: 
 
Metody a dějiny religionistiky 
Prameny studia: 
Peter Berger, Vzdálená sláva: Hledání víry ve věku lehkověrnosti, Brno: Centrum pro studium demokracie a 

kultury, 1997 
Mary Douglas, Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu, Praha: Malvern, 2014 
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Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, New York: Macmillan, 1987 (= EOR) 
E. E. Evans-Pritchard, Theories of Primitive Religion, Oxford: Oxford University Press, 1965 
Břetislav Horyna – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001 
Robin Horton – Ruth Finnegan, Modes of Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1987 
Adam Kuper, (ed.), The Social Anthropology of Radcliffe-Brown, London: Routledge & Kegan Paul, 1977 
Michael Lambek (ed.), A Reader in the Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell Publishers, 2002 
Dušan Lužný, Náboženství a moderní společnost, Brno: Masarykova univerzita, 1999 
Brian Morris, Anthropological Studies of Religion. An Introductory Text, Cambridge: Cambridge University 

Press, 1987 
Rudolf Otto, Posvátno, Praha: Vyšehrad, 1998 
Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, přel. Lucie Valentinová, ExOriente: Praha, 2015 
Roland Robertson (ed.), Sociology of Religion, Harmondsworth: Penguin, 1969 
Eric J. Sharpe, Comparative Religion. A History, London: Duckworth, 19862 
Karel Skalický, Po stopách neznámého boha: Náboženství a bůh v novodobém religionistickém bádání, 

Praha: Aula – Křesťanská akademie, 1994 
Arnold van Gennep, Přechodové rituály, Praha: Nakladatelství LN, 1997 
Jacques Waardenburg (ed.), Classical Approaches to the Study of Religion, New York – Berlin: Walter de 

Gruyter, 19992 (19731) 
Margit Warburg, „William Robertson Smith and the Study of Religion“, Religion 19 (1989): 41–61 
David M. Wulff, Psychology of Religion, New York: John Wiley & Sons, 19972 
 
Zkoušení autoři (v chronologickém pořadí dle dat narození): 
F. Max Müller (1823–1900) – EOR; Waardenburg 85–95 
Edward Tylor (1832–1917) a James G. Frazer (1854–1941) – Pals 35–75 
William James (1842–1910) – Wulff 472–505 
W. Robertson Smith (1846–1894) – Warburg 41–61; Douglas 53–58; Waardenburg 150–9 
Sigmund Freud (1856–1939) – Pals 78–115 
Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939) – Horton 250–8; Waardenburg 334–44; Evans-Pritchard 78–92 
Émile Durkheim (1858–1917) – Pals 119–158 
Max Weber (1864–1920) – Pals 200–252 
N. Söderblom (1866–1931) – Sharpe 154–61; Waardenburg 382–388; Horyna 390–396 
Rudolf Otto (1869–1937) – EOR; Posvátno 17–40; 110–113; 128–132 
Arnold van Gennep (1873–1957) – EOR; Přechodové rituály 11–31; Waardenburg 293–300 
Carl Gustav Jung (1875–1961) – Wulff 414–53 
A. R. Radcliffe-Brown (1881–1955) – EOR; Morris 123–131; Kuper 73–88, 97–102 
Bronislaw Malinowski (1884–1942) – Morris 144–51; Lambek 176–84 
Gerardus van der Leeuw (1890–1950) – Sharpe 229–35; Waardenburg 399–412; 419–425; Horyna 265–

271 
Joachim Wach (1898–1955) – EOR; Horyna 436–441; Waardenburg 498–504; 509–519 (+ poznámky 

519–523) 
Edward E. Evans-Pritchard (1902–1973) – Pals 301–340 
Mircea Eliade (1907–1986) – Pals 256–299 
Peter Berger (1929–) – Skalický 117–136; Berger 27–37 
 
Vybraný náboženský okruh 
 
Judaismus 

1.  Klein, Guide to Jewish Religious Practice 
2.  Finkelstein, Jews: Their History 
3.  Kugel, Bible as it Was 
4.  Bokser, The Talmud: Selected writings 
5.  Pirkej avot 

 
Křesťanství 

1. McGrath, Christian Theology, německá verze Der Weg der christlichen Theologie 
2. Pokorný, Literární a teologický úvod do NZ 
3. Filipi, Křesťanstvo 
4. Brown, Ježíš v pohledu NZ 
5. Franzen, Malé církevní dějiny 
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6. Nový zákon 
 

Islám 
1. Kropáček, Duchovní cesty islámu 
2. Kropáček, Islámský fundamentalismus 
3. Křikavová et al., Islám: ideál a skutečnost 
4. Cook, Muhammad 
5. Korán (Hrbkův úvod a vybrané súry) 

Súry pro zkoušku z islámu – v závorce pořadové číslo (podle Vulgáty); celkem 17 súr (cca 151 stran): 
(2) Kráva, (4) Ženy, (17) Noční cesta, (18) Jeskyně, (19) Marie, (20) Tá há, (22) Pouť, (24) Světlo, (30) 
Byzantinci, (36) Já sín, (37) Stojící v řadách, (40) Odpouštějící, (53) Hvězda, (55) Milosrdný, (76) Člověk, 
(84) Rozštěpení, (90) Město. 
 
Buddhismus 

1. Williams, Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice  
2. Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices 
3. Lopez, Příběh buddhismu 
4. Fišer, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu 
5. Carrithers, Buddha 

 
Indická náboženství 

1. Flood, Introduction to Hinduism 
2. Fuller, Camphor Flame 
3. Zbavitel et al., Bohové s lotosovýma očima 
4. Fišer, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu 
5. Carrithers, Buddha 
6. Gaur-Singh, Sikhismus 
7.  

Náboženství Řecka 
BS: Louise Bruit-Zaidman – Pauline Schmitt-Pantel, Religion in the Ancient Greek City, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992. 
WB: Walter Burkert, Greek Religion, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985 
 
Hvězdičkou jsou označeny kapitoly z W. Burkerta, které daná témata probírají velmi podrobně, a u nichž 
se tudíž neočekává znalost obsahu do posledních detailů. 
 
Okruhy: 

1. Mínójsko-mykénské náboženství (WB I 3-4*) 
2. Oběť, úlitba, modlitba (BS 27-45, WB II 1-3*) 
3. Očista, hlavní typy znečištění, farmakos, rituální čistota, smrt, nemoc, šílenství (WB II 4) 
4. Svatyně, chrám, posvátný okrsek, kněží (BS 46-62, WB II 5-6) 
5. Slavnosti, typy obřadů, základní náboženské svátky (BS 102-111, WB II 7 a V 2) 
6. Věštění (BS 121-128, WB II 8) 
7. Rity přechodu (BS 63-79, WB V 3.4, V 2.2 [část o Arrhéforiích]) 
8. Kult mrtvých, héróové, chthonická božstva (WB IV*) 
9. Mystéria, orfismus (WB VI*). 
10. Filosofické náboženství (WB VII*). 

 
Náboženství Říma 

1. Beard et al., Religions of Rome, 2 vols. 
2. Dumézil, Archaic Roman Religion, 2 vols. 

 
Náboženství Keltů, Germánů a Slovanů 

1. Edda (přel. L. Heger) 
2. Sturlusson, Edda – Sága o Ynglinzích, s. 7-133 
3. Váňa, Svět slovanských bohů a démonů 
 
i) Anglická varianta 

 4. Gantz, Early Irish Myths and Sagas 
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 5. Mac Cana, Celtic Mythology 
 6. Green, Exploring the World of the Druids 
 7. Turville-Petre, Myths and Religion of the North 
 

ii) Francouzská varianta 
 4. Guyonvarc’h, Textes mythologiques irlandais 
 5. Vries, La religion des Celtes 
 6. Derolez, Les dieux et la religion des Germains 
 

iii) Německá varianta 
 4. Vries, Keltische Religion 
 5. Derolez, Götter und Mythen der Germanen 
 

Náboženství Syropalestiny a Mezopotámie 
1. Mýty staré Mezopotámie 
2. Epos o Gilgamešovi 
3. Ringgren, Religions of the Ancient Near East 
4. Bottéro, Nejstarší náboženství: Mezopotámie 
5. Ugaritic Narrative Poetry 
6. Popko, Religions of Asia Minor 

 
Náboženství starého Egypta 
EB: Hornung, Erik. The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1999. 
GM: Dunand, Françoise. Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 
King: Frankfort, Henri. Kingship and the Gods. Chicago: University of Chicago Press, 1948. 
Ox.: Bonhême, Marie-Ange. “Kingship.” In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Vol. 2, edited by 

Donald B. Redford, 238–245. Oxford: Oxford University Press, 2001. 
Queen: Roth, Silke. “Queen.” UCLA Encyclopedia of Egyptology 1, no. 1 (July 3, 2009). 

http://escholarship.org/uc/item/3416c82m#page-1. 
SN I: Janák, Jiří. Staroegyptské Náboženství I Bohové Na Zemi a v Nebesích. Vyd. 1. Oikúmené, sv. 151. 

Praha: OIKOYMENH, 2009. 
SN II: Janák, Jiří. Staroegyptské Náboženství II Život a Úděl Člověka. 1. vyd. Oikúmené, sv. 171. Praha: 

OIKOYMENH, 2012. 
Temple: Wilkinson, Richard H. The Complete Temples of Ancient Egypt. New York: Thames & Hudson, 

2000. 
Taylor: Taylor, John H. Death and the Afterlife in Ancient Egypt. Chicago: University of Chicago Press, 

2001. 
Okruhy: 
1) Kosmologie a kosmogonické tradice [SN I: s. 73–113] 
2) Egyptští bohové [SN I: s. 157–206] 
3) Král a královna [King: s. 36–88; Queen; Ox.] 
4) Chrámy a kněží [Temple: s. 16–100] 
5) Antropologie [SN II: s. 64–154] 
6) Zádušní architektura a hrobová výbava [Taylor: s. ] 
7) Smrt a představy o zásvětí [SN II: s. 171–234] 
8) Zádušní texty [EB: s. 1–53] 
 
další informace: na webu ufar.ff.cuni.cz (Ústav filosofie a religionistiky) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Studium je určeno pro perspektivní absolventy bakalářského studia religionistiky nebo příbuzných 
humanitních programů. Absolvent bude velmi dobře znát hlavní teoretické a metodologické přístupy ke 
studiu náboženství a bude schopen je samostatně aplikovat na interpretaci náboženských jevů. Bude 
schopen nahlížet kulturní a společenská témata z více stran a v hlubších souvislostech. Bude připraven 
akceptovat jinakost odlišných kultur, dokáže proniknout do logiky jejich modelu světa, a tím bude moci 
napomáhat v mezikulturním porozumění. Naučí se třídit a zpracovávat informace a přesně a srozumitelně 
vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu; díky tomu pak lépe obstojí v řadě oborů a bude 
kvalifikován pro práci ve veřejných nebo soukromých institucích vyžadujících právě takovéto dovednosti. 
Bude se moci uplatnit i jako vědecký pracovník v oblasti společenských věd, jako kritik, komentátor, 

http://escholarship.org/uc/item/3416c82m#page-1
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redaktor a po doplnění pedagogické průpravy též jako středoškolský učitel. Znalost různých 
náboženských prostředí absolventy kvalifikuje k práci na pomezí odlišných kultur, např. v diplomacii, 
v žurnalistice, v mezinárodních organizacích. 

RUSKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 33 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 33 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 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: 
ústní zkouška 

1) prokázání znalosti ruštiny nejméně na stupni C1 (podle SERR pro jazyky) (max. 34 bodů) 
2) prokázání znalosti jazykového systému současné ruštiny (max. 33 bodů) 
3) prokázání znalosti literatury a kultury Ruska (max. 33 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam přečtené beletrie a odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace: na webu uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen náročné komunikace v ruskojazyčném prostředí, zejména v terciární sféře (turistika, 
kulturní management), v oblasti státní správy (diplomacie, mírové mise, imigrační oblast), v nevládních 
organizacích (humanitární mise, imigrační politika), ve vědecké a odborné sféře. Absolvent je připraven 
pracovat s příslušnými ruskojazyčnými texty na úrovni odpovídající jeho výstupní jazykové kompetenci 
C2 podle SERR, realizovat překlady z ruštiny do mateřského jazyka (a naopak) pro potřeby státních a 
soukromých subjektů vyvíjejících společenské a komerční aktivity v ruskojazyčném prostředí, realizovat 
překlady uměleckých děl z ruštiny do češtiny (a naopak). Absolvent získává odbornou způsobilost 
k výkonu povolání ve státních institucích vyvíjejících aktivity v regionu východní Evropy (např. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR, pracovník kulturních 
center, Armáda České republiky), v oblasti monitoringu ruských médií a zpracování informací o aktuálním 
vývoji ve specifických oblastech (věda, školství, společenská situace), ve sféře masově-komunikačních 
prostředků jako specialista na Rusko, popř. další rusky mluvící oblasti, v odborné žurnalistice 
(korespondent, odborný redaktor, jazykový redaktor), ve strukturách místních i nadnárodních společností 
operujících v postsovětském prostoru, 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 cestovního ruchu se zaměřením na komplexní 
turistické služby a kulturně-poznávací projekty v regionu východní Evropy (tlumočník, specializovaný 
průvodce, delegát, samostatný či týmový programový koordinátor domácích, regionálních a 
v celoevropském měřítku působících turistických agentur), ve vědeckých pracovištích a vědecko-
vzdělávacích institucích (univerzity, vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky). Absolvent je 
připraven pro další studium příslušných doktorských studijních programů (jazykověda, literární věda, 
kulturologie) na českých i zahraničních univerzitách. 

ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA 
 
specializace: Starořecký jazyk a literatura, Novořecký 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: Specializaci si uchazeč předběžně zvolí u přijímací zkoušky; může si předběžně zvolit 
i více specializací. Přijímací komise úspěšnému uchazeči sdělí (stanovisko komise bude součástí protokolu 
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o přijímací zkoušce), které specializace jsou pro něj vhodné. Z doporučených specializací si uchazeč 
závazně zvolí při zápisu do studia. 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 8 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 25 
kombinovatelnost: 
pouze sdružené studium: Starořecký jazyk a literatura (SJL), Novořecký jazyk a literatura (NJL), 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+NJL), Latinský jazyk a kultura antiky a 
středověku (LJL+LM), Jazyk a kultura starověkého Řecka (SJL+DAC), Jazyk a kultura starověkého Říma 
(LJL+DAC) 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) ověření schopnosti práce s texty v pramenných jazycích (klasická latina, středověká latina, stará 
řečtina – jazyky i úroveň ověření uchazeč volí na místě dle svého zájmu o konkrétní specializace 
(max. 40 bodů) 

2) dějiny antické řecké, římské, středověké latinské, byzantské či moderní řecké literatury nebo 
dějiny antického Řecka a Říma nebo kultura latinského středověku, Byzance či moderního Řecka 
– diskuse o přečtených dobových dílech (v překladu i v originále) i prostudované odborné 
literatuře (konkrétní otázky budou vycházet z uchazečova zájmu o specializace i seznamu četby, 
při zájmu o specializaci Řecká filologie nebo Novořecký jazyk a literatura bude část pohovoru 
vedena v novořečtině) (max. 40 bodů) 

3) motivace ke studiu oboru (max. 20 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 
 

další požadavky ke zkoušce: 
Při přijímací zkoušce se jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru a posouzení motivace ke studiu 
oboru komisi předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě: 
 seznam přečtené primární a sekundární literatury, 
 výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze, 
 stručný strukturovaný životopis. 
 
další informace: na webu urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studia programu Řecká a latinská studia dosáhl vysoké úrovně 
jazykové kompetence v jednom ze specializačních jazyků, tj. starořečtině nebo latině. Je vybaven 
rozsáhlým souborem znalostí z literatury a historie podle zvolené specializace a je komplexně 
metodologicky vyškolen v odborné práci (lingvistické, literárněvědné nebo historické). Díky tomu je 
schopen samostatně a náležitě, v daném kulturním kontextu a i v širším rámci vývoje lidské civilizace, 
interpretovat řecké nebo latinské texty. Je tak vybaven pro práci ve vědeckých ústavech, nakladatelstvích, 
muzeích, archivech, knihovnách a dalších kulturních institucích, ať už veřejných nebo soukromých, 
vyžadujících dobrý kulturní přehled a blíže nespecifikované humanitní vzdělání, pro překladatelskou 
práci, práci v cestovním ruchu, profesi učitele v příslušné specializaci na vysokých a jazykových školách a 
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v případě specializací orientovaných na latinu (a po doplnění pedagogického vzdělání) i na středních 
školách a pro následné doktorské studium v rámci programů Klasická filologie, Dějiny antického 
starověku a Latinská medievalistika a novolatinská studia, ale i programů příbuzných (literární 
komparatistika, obecná a srovnávací lingvistika, religionistika, estetika ad.) Vzhledem k tomu, že studium 
klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení odborných problémů není 
možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností, mohou se absolventi uplatnit na všech 
místech, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. 

SOCIOLOGIE 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 34 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 15 
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 
ke studiu odborných sociologických textů, analytické myšlení pro práci s kvantitativními daty, formulační 
a stylistické dovednosti, schopnost tvořivého a kritického myšlení. Studium je náročné na zrak, vyžaduje 
schopnost vizuální práce s datovými, tabulkovými a grafickými materiály. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 
1) motivace ke studiu, tematická profilace uchazeče, dosavadní výsledky (bakalářská práce, příp. další 

výsledky relevantní pro studium oboru) (max. 40 bodů) 
2) znalosti obecné sociologie a dějin sociologie (max. 30 bodů) 
3) znalosti metod a technik sociologického výzkumu, interpretace výsledků třídění dat I. a II. stupně 

(max. 30 bodů) 
 

další požadavky ke zkoušce: u ústní části student odevzdává seznam veškeré dosud přečtené odborné 
literatury a předkládá k nahlédnutí bakalářskou práci (je-li již dokončena), případně další odborné a pro 
studium oboru relevantní výstupy (osvědčení o praxi, odborné texty) 
 
přípravný kurz: nekoná se  
 
další informace: na webu 
nasociologii.ff.cuni.cz (stránky pro uchazeče) (Katedra sociologie) 
ksoc.ff.cuni.cz (stránky katedry) (Katedra sociologie) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je prostřednictvím pokročilého studia sociologické teorie a metodologie připravován pro 
samostatnou a plně kvalifikovanou práci v oboru sociologie. 
Absolvent je kvalifikovaným odborníkem v oblasti analýz společenských jevů a sociálního výzkumu, 
uplatnění nachází zejména ve výzkumných organizacích základního i aplikovaného výzkumu, v oblasti 
státní správy, v soukromém i neziskovém sektoru. Typickými pracovišti absolventů jsou výzkumné 
organizace, jako je AV ČR, výzkumné ústavy při ministerstvech, analytická oddělení orgánů statní správy 
i soukromých firem, organizace výzkumu veřejného mínění a trhu, organizace a oddělení zaměřené na 
organizační rozvoj, sociálních služby nebo sociální prevenci. Příprava je zaměřena na schopnost 
absolventa provádět analýzu praktických problémů, získávat a vyhodnocovat empirická data, nacházet 
originální řešení formou aplikace sociologické optiky a předkládat praktická doporučení. Absolvent je 
schopen samostatně připravovat a realizovat náročnější výzkumné projekty a uplatnit přitom pokročilé 
analytické postupy; je schopen vést malé týmy zaměřené na jejich řešení. Navazující magisterské studium 
umožňuje osvojení kompetencí potřebných pro pedagogické působení v sekundárním a terciárním 
vzdělávání a poskytuje všechny klíčové předpoklady pro další rozvoj výzkumných dovedností 
prostřednictvím doktorského studia sociologie. 
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STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): MAĎARSKÁ STUDIA, POLONISTIKA, SLOVAKISTIKA 
volba specializace: v přihlášce; 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) 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze u žádné specializace 
 
počet přijatých v minulém akademickém roce (Středoevropská studia) – stará akreditace: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (Středoevropská studia) – stará akreditace: 2 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 
Maďarská studia: 6 
Polonistika: 15 
Slovakistika: 10 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 

1) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 10 bodů) 
2) jazykové kompetence v jazyce zvolené specializace na úrovni B2 a přehled o struktuře tohoto 

jazyka (max. 30 bodů) 
3) přehled o literatuře zvolené specializace 19.–21. století (max. 30 bodů) 
4) přehled o dějinách a reáliích země/etnika zvolené specializace (max. 30 bodů) 

 
U přijímací zkoušky musí uchazeč(ka) prokázat jazykové znalosti, které jsou dány požadavky na ústní a 
písemný projev na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška 
začíná písemnou přípravou (v délce 30 minut) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány praktické znalosti 
jazyka zvolené specializace. V průběhu dne pak probíhá vlastní ústní zkouška, která se skládá ze čtyř částí. 
Nejdříve uchazeč(ka) vysvětlí, proč se rozhodl(a) studovat právě program Středoevropská studia v dané 
specializaci na FF UK, a popíše, v čem zejména spočívá jeho/její zájem o obor. Při zkoušce z jazykových 
znalostí se vychází z již opravené písemné přípravy; požadován je ovšem i teoretický vhled do základních 
souvislostí a pravidel jazykového systému daného jazyka. Třetí část ověřuje znalosti literatury zvolené 
specializace 19.–21. století, čtvrtá část pak znalosti dějin a reálií země/etnika dané specializace. (Zejména) 
U těchto dvou částí je brán zřetel na předložený seznam prostudované literatury – předpokládá se 
schopnost uchazeče, resp. uchazečky sestavit si vlastní výběr literatury na základě předchozího studia. 
Úroveň požadovaných znalostí odpovídá bakalářské zkoušce z dané specializace na KSES FF UK 
(informace k bakalářské zkoušce, včetně seznamů doporučené literatury, jsou na stránkách katedry – 
https://kses.ff.cuni.cz). 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam prostudované beletrie zvolené specializace a odborné literatury relevantní pro tuto specializaci. 
Počet položek seznamu není stanoven. Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky. 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu (viz 1. část přijímací zkoušky): 

 nadprůměrná motivace – konkrétně formulovaná motivace; dlouhodobější aktivity svědčící 
o nadprůměrném zájmu o obor a přesahující povinnosti bakalářského studia: 10–7 bodů 

 průměrná motivace – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro 
obor v rámci povinností bakalářského studia: 6–4 bodů 

 slabá motivace – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor: 3–0 bodů 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi a absolventky samostatného studia získají odbornou způsobilost zejména v oblasti 
překladatelství, příp. tlumočnictví. Všichni absolventi a absolventky se mohou uplatnit v následujících 
oblastech, resp. organizacích: 
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 vládní a nevládní neziskové organizace působící ve střední Evropě zaměřené na osvětu a kulturně 
společenské aktivity, lidská práva, budování občanské společnosti, sociální pomoc a poradenství; 

 středoevropská média a nakladatelství (jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, 
korespondent, mediální analytik, korektor); 

 vědecká a vědecko-pedagogická pracoviště (vysoké školy, ústavy akademie věd, výzkumná 
centra); 

 veřejná správa; 
 státní instituce vyvíjející kulturní, diplomatické nebo obchodní aktivity v regionu střední Evropy 

(Česká centra, CzechTourism, CzechInvest, CzechTrade apod.); 
 regionální veřejné organizace vyvíjející aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální 

rozvoj, Euroregiony); 
 subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na tvorbu programové nabídky 

v oblastech střední Evropy (programový manažer cestovní kanceláře, odborný průvodce apod.); 
 organizace poskytující informační podporu pro domácí a zahraniční firmy vstupující na 

středoevropské trhy, nadnárodní společnosti působící ve státech střední Evropy řídící své aktivity 
z center v Praze, Bratislavě, Varšavě, Budapešti. 

VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA 
 
specializace: Litevština, Lotyština, Ruština, Ukrajinština 
volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu 
specializaci) 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 27 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 27 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 5 
kombinovatelnost: samostatné i 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) prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka (lotyština, litevština, ruština, 
ukrajinština) nejméně na stupni B2 (podle SERR) (max. 34 bodů) 

2) prokázání znalosti dějin východní Evropy (max. 33 bodů) 
3) prokázání znalosti literárního a kulturního vývoje východní Evropy (max. 33 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace: na webu 
uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen náročné komunikace v cizojazyčném prostředí na úrovni odpovídající jeho výstupní 
jazykové kompetenci na úrovni C2 SERR pro jazyky, zejména v terciérní sféře (turistika, kulturní 
management), v příslušných složkách státní správy (diplomatická služba, ministerstvo vnitra, 
ministerstvo obchodu a průmyslu, ministerstvo obrany aj.), v nevládních organizacích (humanitární mise, 
imigrační oblast), ve vědecké a odborné sféře (badatelské pobyty, vědecké konference, participace na 
činnosti mezinárodních vědeckých týmů). Absolvent je schopen práce s příslušnými cizojazyčnými texty 
ve zvoleném areálovém jazyce A (litevština, lotyština, ruština, ukrajinština). Absolvent je schopen 
realizovat komerční překlady ze zvoleného areálového jazyka A do češtiny (a naopak) pro potřeby 
státních a soukromých subjektů vyvíjejících společenské a obchodní aktivity ve východní Evropě, 
realizovat překlady uměleckých děl ze zvoleného areálového jazyka A do češtiny (a naopak). Absolvent má 
předpoklady samostatně vypracovávat odborné analýzy pro potřeby domácích státních a soukromých 
subjektů pracujících v oblasti turistického ruchu a informačního marketingu, spolupracovat se státními 
institucemi v příslušné jazykové oblasti regionu při výměně informací ve sféře rozvoje kulturně-
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vzdělávacích vztahů a v oblasti hospodářské spolupráce, podílet se na prezentaci České republiky a jejího 
kulturního dědictví v cizojazyčném prostředí regionu (referent kulturních center), pracovat jako vedoucí 
či samostatný programový koordinátor domácích, regionálních a v celoevropském měřítku působících 
zahraničních cestovních agentur, působit ve vědeckých pracovištích a vědecko-vzdělávacích institucích 
(univerzity, vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky). Absolvent je připraven pro další 
studium příslušných doktorských studijních programů (lingvistika, literární věda, kulturologie, historie, 
politologie, mezinárodní vztahy) na českých i zahraničních univerzitách. 
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8.2.2 Učitelské programy 

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 29 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 50 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 15 
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: 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 prostudované odborné literatury z českého jazyka, lingvistiky a didaktiky jazyka, 
 seznam 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. 
 
další informace: na webu 
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ucjtk.ff.cuni.cz/uchazec/navazujici-magisterske-studium (Ústav českého jazyka a teorie komunikace) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu jsou připraveni: 
 vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto 

oboru blízkých, v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) v oboru 
bohemistiky a oborech blízkých na všech druzích a typech středních škol, na druhém stupni základní 
školy, v jazykových školách a vzdělávacích agenturách pořádajících kurzy pro děti i dospělé, 

 působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci, 
 uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných 

institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném 
oboru, 

 ucházet se o pokračování v doktorském studiu, primárně v programech Český jazyk, Česká literatura, 
Didaktika konkrétního jazyka, Pedagogika a programech blízkých. 

UČITELSTVÍ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 9 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 5 
kombinovatelnost: pouze 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 (max. 20 bodů) 
3) praktická znalost francouzského jazyka, lingvistika francouzštiny v rozsahu státní bakalářské 

zkoušky programu francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (max. 35 bodů) 
4) dějiny francouzsky psaných literatur v rozsahu státní bakalářské zkoušky programu francouzský 

jazyk se zaměřením na vzdělávání (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). 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor: 

 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 

 
Okruhy k přijímacím zkouškám jsou dostupné na webové stránce urs.ff.cuni.cz (přijímací řízení). 
 
doporučená literatura k prvnímu okruhu zkoušky: 
 
pedagogika 
Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP. 
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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 četby nejméně 40 děl francouzsky psaných literatur a seznam prostudovaných prací k těmto 

literaturám a k teorii francouzského jazyka, 
 výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části, 
 odborný životopis, 
 výpis absolvovaných předmětů předchozího / stávajícího studia, 
 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 
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů 
Absolventi programu jsou připraveni: 
 vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto 

oboru blízkých, 
 působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci, 
 uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných 

institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném 
oboru. 

UČITELSTVÍ LATINSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 15 
kombinovatelnost: pouze 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, 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 
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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). 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor: 

 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 

 
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: urls.ff.cuni.cz) 
 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: na webu 
urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu jsou připraveni: 
 vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto 

oboru blízkých, 
 působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci, 
 uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných 

institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném 
oboru. 

UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO 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: 2 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 10 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými 
programy učitelství 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
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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 (max. 20 bodů) 
3) německá lingvistika (max. 35 bodů) 
4) německojazyčná literatura a kultura 20. století: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu 

přečtené beletrie a odborné literatury (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). 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor: 

 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 

 
Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo zanedlouho ukončí) 
bakalářské studium (především) v učitelském, filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací 
zkoušky musí prokázat jazykové znalosti němčiny minimálně na úrovni B2 podle SERR. Části 2) – 4) 
přijímací zkoušky jsou vedeny v němčině a kvalita jazykového projevu se odráží v hodnocení těchto částí 
zkoušky. 
 
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 prostudované literatury (uchazeč u zkoušky předloží seznam přečtené literatury německy 

píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 
beletristických děl) 

 nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor 
 
Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
další informace: na webu 
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 
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přípravný kurz: nekoná se 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu jsou připraveni: 
 vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto 

oboru blízkých, 
 působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci, 
 uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných 

institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném 
oboru. 

UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 6 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 5 
kombinovatelnost: pouze 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 (max. 20 bodů) 
3) prokázání znalosti ruštiny nejméně na stupni C1 podle SERR – uchazeči bude zadána otázka 

z jazykového systému současné ruštiny, jehož znalost při pohovoru vedeném v ruštině též 
prokáže (max. 35 bodů) 

4) prokázání znalosti a kultury Ruska (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). 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor: 

 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 

 
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). 
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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 prostudované literatury (uchazeč předloží seznam literatury s alespoň 30 položkami, 

zahrnujícími beletrii a odbornou literaturu) – předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky 
 
další informace: na webu 
uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu jsou připraveni: 
 vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto 

oboru blízkých, 
 působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci, 
 uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných 

institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném 
oboru. 

UČITELSTVÍ ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 1 
předpokládaný počet přijímaných v DPŘ: 5 
kombinovatelnost: pouze 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, zájem o obor a praktická znalost španělského jazyka (max. 20 bodů) 
3) španělská fonetika (teoretická a praktická znalost španělského hláskového systému), morfologie 

(teoretická a praktická znalost španělských slovních druhů) a syntax (teoretická a praktická 
znalost větných členů) – viz níže doporučená odborná literatura (max. 35 bodů) 

4) dějiny španělsky psaných literatur (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). 
 
Druhá část probíhá ve španělském jazyce. Sestává z konverzace, při níž student prokáže schopnost 
prakticky používat španělštinu, a to na pokročilé úrovni, s důkladně osvojenými znalostmi gramatického 
systému jazyka. Reaguje na otázky komise, které směřují především na motivaci k didakticky 
orientovanému studiu, s tím související zájmy, zkušenost s výukou španělštiny, pedagogické zkušenosti 
apod. 
 
Třetí a čtvrtá část probíhají ve španělštině a češtině. 
Ve třetí části se vyžaduje znalost španělského jazyka a španělské lingvistiky v rozsahu těchto příruček: 
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 Čermák, Petr – Castillo, David Andrés (2011). Gramática aplicada de la lengua española. Praha, 
Karolinum, 

 Čermák, Petr (2015). Fonetika a fonologie současné španělštiny. Praha, Karolinum. 
 Zavadil, Bohumil – Čermák, Petr (2010). Mluvnice současné španělštiny. Praha, Karolinum. 

Kapitoly „Morfologie“ a „Syntax“. 
 
Ve čtvrté části uchazeč prokazuje znalost španělsky psaných literatur – periodizace, orientace 
v jednotlivých obdobích, směrech a hnutích, klíčoví představitelé, kontext světové literatury, literární 
názvosloví. Otázky vycházejí z předloženého seznamu četby španělské a hispanoamerické literatury (min. 
40 děl, seznam by měl být pokud možno vyrovnaný, obsahovat díla ze španělské i hispanoamerické 
literatury a pokrývat všechna období). 
 
Při zkoušce je kladen důraz primárně na praktické zvládnutí uvedených disciplín, orientaci v základních 
termínech a schopnost uvedené jevy srozumitelně vyložit (přihlíží se k didaktickému rozměru 
jednotlivých témat). 
Tematické okruhy ke třetí a čtvrté části viz urs.ff.cuni.cz. 

 
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: 
U přijímací zkoušky se odevzdává: 
 seznam četby nejméně čtyřiceti děl španělsky psaných literatur, 
 odborný životopis, 
 případně potvrzení o absolvování bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání (viz výše). 
 
U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: 
 výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části, 
 doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor. 
 
další informace: na webu 
urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií) 
ucitelstvi.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu jsou připraveni: 
 vykonávat učitelskou profesi na základní či střední škole v příslušném oboru i v aprobacích tomuto 

oboru blízkých, 
 působit v dalších pozicích ve vzdělávacím systému vyžadujících plnou učitelskou kvalifikaci, 
 uplatnit se v médiích, nakladatelstvích, komunikačních agenturách, státní správě či odborných 

institucích na nejrůznějších pozicích, které vyžadují plně rozvinuté odborné kompetence v daném 
oboru. 


