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8.2.1 Neučitelské programy akreditované v češtině 

ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 27 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 65 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) motivace ke studiu programu (max. 15 bodů) 
2) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře na úrovni bakalářského vzdělání v oboru, 

orientace v příbuzných disciplínách (max. 50 bodů) 
3) rozprava k badatelskému záměru pro magisterské studium (max. 20 bodů) 
4) diskuse nad předloženým seznamem prostudované literatury (max. 15 bodů) 

 
V rozpravě k badatelskému záměru pro magisterské studium budou hodnocena následující kritéria: vztah 
tématu k oborové profilaci studijního programu, formulace cíle bádání, orientace ve zvolené problematice, 
znalost teoretických východisek, metodika zpracování, tematicky relevantní literatura a další zdroje. 
 
kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu 
studia programu na FF UK: 15–11 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
obsahu studia programu na FF UK: 10–5 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající obsahu 
studia programu na FF UK: 4–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč komisi odevzdá vytištěný seznam prostudované oborově relevantní literatury (včetně nejméně 
pěti cizojazyčných titulů; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení) v požadované citační normě 
ČSN ISO 690: 2011 a vytištěný strukturovaný životopis v českém jazyce. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/andragogika_ps_nmgr/ 

• web Katedry andragogiky a personálního řízení: https://kanpr.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent samostatného studia má teoretické a odborné znalosti komparativní andragogiky, politiky 
vzdělávání dospělých a její transnacionalizace, sociální a speciální pedagogiky dospělých a znalosti a 
dovednosti v oblasti poradenství ve vzdělávání dospělých. Absolvent má teoretické a odborné znalosti a 
dovednosti v oblastech strategického řízení lidských zdrojů v organizaci, mezinárodního řízení lidských 
zdrojů a jeho interkulturních aspektů, pracovního práva a personálního poradenství. Absolvent má 
odborné znalosti edukačních kontextů zdravého a aktivního stárnutí a age managementu, má relevantní 
teoretické a odborné znalosti i dovednosti z oblasti aplikované sociální psychologie, psychologie práce a 
organizace a psychologie učení dospělých. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů absolvent 
získává další rozšiřující odborné znalosti a dovednosti. 
 
Absolvent sdruženého studia má teoretické a odborné znalosti komparativní andragogiky, politiky 
vzdělávání dospělých a její transnacionalizace a sociální pedagogiky dospělých, má teoretické a odborné 
znalosti a dovednosti v oblastech strategického řízení lidských zdrojů v organizaci a mezinárodního řízení 
lidských zdrojů a jeho interkulturních aspektů. Absolvent má relevantní teoretické a odborné znalosti 
i dovednosti z oblasti aplikované sociální psychologie, psychologie práce a organizace a psychologie učení 
dospělých. Volbou v rámci povinně volitelných předmětů absolvent získává další rozšiřující odborné 
znalosti a dovednosti. 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/andragogika_ps_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/andragogika_ps_nmgr/
https://kanpr.ff.cuni.cz/
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ANGLICKÝ JAZYK 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 76 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 100 minut) 

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

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/anglicky-jazyk_nmgr/ 

• web Ústavu anglického jazyka a didaktiky: https://uajd.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent najde široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků  
s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, soustavnou lingvisticko-filologickou průpravou (znalost 
anglické lingvistiky synchronní i diachronní a metodologie, teoretické a praktické vědomosti o angličtině 
jako klíčovém nástroji kultury anglicky mluvících zemí) a kritickým myšlením. Absolvent je zároveň 
vzdělán v oblasti didaktiky studovaného programu tak, aby po doplnění příslušného pedagogicko-
psychologického vzdělání mohl získat kvalifikaci k učitelství anglického jazyka na středních školách. 

ANGLOFONNÍ LITERATURY A KULTURY 

specializace: Britské literatury a studia o zemích Britského společenství, Americká literatura a studia, 
Irská studia, Literární a kulturní teorie 
volba specializace: na konci 1. ročníku 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 36 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 48 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná: posouzení zaslaných materiálů) 
 
popis přijímací zkoušky: posouzení zaslaných materiálů v anglickém jazyce: 

1) badatelský záměr pro magisterské studium v rozsahu 900–1000 slov (max. 80 bodů) 
2) odborná bibliografie k badatelskému záměru v rozsahu 10 titulů, přičemž u jednoho z nich je 

detailně rozvedena relevantnost, obsahová a metodologická použitelnost provázaná 
s badatelským záměrem, a to v rozsahu 200 slov v anglickém jazyce (max. 20 bodů) 

 
kritéria hodnocení kvality badatelského záměru pro magisterské studium: 

• jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky v obsahu, struktuře či 
jazyce: 80–65 bodů 

• jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje nedostatky, nicméně je naprosto přijatelný: 64–50 
bodů 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/anglicky-jazyk_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/anglicky-jazyk_nmgr/
https://uajd.ff.cuni.cz/
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• celkově průměrný, vykazuje v obsahu i formě závažnější nedostatky, přijatelný jen s výhradami: 
49–35 bodů 

• slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 34–20 bodů 
• nedostatečný, bez orientace v problému: 19–1 bodů 

Pokud uchazeč badatelský záměr nedodá, je hodnocen 0 body. 
 
kritéria hodnocení kvality odborné bibliografie sekundární literatury k badatelskému záměru: 

• relevantní výběr sekundární literatury, odborně na výši, rozepsaný titul je přesvědčivě provázán 
s badatelským záměrem, vykazuje jen nepatrné nedostatky v rozsahu, struktuře či jazyce: 20–15 
bodů 

• jasně koncipovaný výběr sekundární literatury, odborně na výši, rozepsaný titul vykazuje 
nedostatky, nicméně je naprosto přijatelný: 14–10 bodů 

• celkově průměrný výběr sekundární literatury, vykazuje v obsahu i formě a v rozepsaném titulu 
závažnější nedostatky, přijatelný jen s výhradami: 9–5 bodů 

• nedostatečný výběr sekundární literatury, bez relevance či orientace v problému, rozepsaný titul 
je zpracován nedostatečně či chybí: 4–1 bodů 

Pokud uchazeč předepsaný výběr bibliografie nedodá, je hodnocen 0 body 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Do 31. 3. 2023 je nutné odevzdat – zaslat na e-mailovou adresu monika.cerna@ff.cuni.cz – následující 
písemné podklady: 

a) badatelský záměr pro magisterské studium v rozsahu 900–1000 slov;  
b) odborná bibliografie k badatelskému záměru v rozsahu 10 titulů, z nichž jeden je v anglickém 

jazyce rozveden do relevantního detailu v rozsahu 200 slov provázaného s badatelským 
záměrem.  

Na později odevzdané podklady nebude brán zřetel. 
Povinnou přílohou uvedených podkladů je oficiální výpis studijních výsledků doplněný o popisy kurzů 
z bakalářského studia, nebo ověřená kopie studijního indexu či výtisku zápočtů a známek ze studijního 
informačního systému. Pokud je uchazeč studentem FF UK, stačí přiložit výpis ze SIS, který není třeba 
ověřovat. Tato příloha slouží komisi jako informační podklad a není hodnocena. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/anglofonni-literatury-kultury_nmgr/ 

• web Ústavu anglofonních literatur a kultur: http://ualk.ff.cuni.cz/ 

Případné dotazy zasílejte na AdmissionsDALC@ff.cuni.cz. 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má vysoce kvalitní praktické znalosti jak běžné angličtiny, tak i odborné angličtiny v literární 
vědě a příbuzných humanitních oborech na úrovni C2 Evropského kvalifikačního rámce. Tyto poznatky 
dokáže spojovat s hlubšími vědomostmi z literární a kulturní teorie a dějin anglofonních literatur a kultur. 
Odborné znalosti zahrnují jednak důkladný přehled o hlavních anglofonních literaturách a kulturách 
(anglické, americké, australské, irské, kanadské, anglofonní karibské, novozélandské, skotské a waleské), 
jednak podrobné obeznámení s některou z těchto kultur v rámci jejího studia v jednotlivých 
„specializacích“ (Anglická literatura, Americká literatura a studia, Irská studia a Studia o zemích Britského 
společenství). Absolvent je rovněž připraven na řešení náročných obecných problémů literární a kulturní 
teorie (poetiky, vývoje žánrů, vztahu literatury k dalším uměním, zejména divadlu, a k tzv. moderním 
médiím – film, televize, internet; dále pak problematiku tradice, modernismu, multikulturalismu, 
hybridity, jednotlivých diaspor) a také literárních a kulturních dějin (periodizace, kánony, souvislosti 
literárních a historických diskurzů apod.) v kontextu dalších humanitních věd (filozofie, estetika, kulturní 
antropologie, ženská studia). Tyto znalosti a schopnosti umožňují uplatnění v široké škále profesí 
(překladatel, redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích a agenturách, diplomatických službách, 
nevládních organizacích aj.) a zároveň kvalifikují pro přijetí do doktorského studia obdobných a 
příbuzných programů na domácích a zahraničních univerzitách. Po doplnění příslušného pedagogicko-
psychologického vzdělání může absolvent získat kvalifikaci k učitelství angličtiny na středních školách. 

ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 10 

mailto:monika.cerna@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/anglofonni-literatury-kultury_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/anglofonni-literatury-kultury_nmgr/
http://ualk.ff.cuni.cz/
mailto:AdmissionsDALC@ff.cuni.cz
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předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) rozprava o tématu bakalářské práce (v případě již obhájené práce předložit komisi) (max. 40 
bodů) 

2) předběžný badatelský záměr pro magisterské studium (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 
k nahlédnutí u přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího 
řízení teze bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s předběžným badatelským záměrem pro 
magisterské studium. Prokáže zároveň znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke 
zvolenému tématu bakalářské práce i badatelského záměru pro magisterské studium a rovněž odborné 
znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia daného programu, popř. prezentuje další zkušenosti 
v oboru nebo související s oborem. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/archeologie-praveku-stredoveku_nmgr/ 

• web Ústavu pro archeologii: https://upa.ff.cuni.cz 
 

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. 

ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 4 
předpokládaný počet přijímaných: 16 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) prezentace tématu bakalářské práce (max. 30 bodů) 
2) němčina nebo latina na příkladu novověkých diplomatických písemností (včetně základní 

typologické charakteristiky dané písemnosti) (max. 30 bodů) 
3) základy pomocných věd historických, dějin správy v českých zemích a archivnictví (max. 40 bodů) 

Uchazec  proka z e u pr ijí mací  zkous ky znalost ne mc iny nebo latiny, za kladní  znalost paleografie a orientaci 
v jednotlivy ch pomocny ch ve da ch historicky ch, velmi dobry  vs eobecny  kulturne -historicky  rozhled. 
 
Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí 
zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro 
obě formy. 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/archeologie-praveku-stredoveku_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/archeologie-praveku-stredoveku_nmgr/
https://upa.ff.cuni.cz/
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další požadavky ke zkoušce: 
bakala r ska  pra ce nebo její  teze (pr edkla da  se k nahle dnutí  u pr ijí mací  zkous ky) 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_nmgr/archivnictvi-pomocne-vedy-
historicke_ps_nmgr/ 

• web Katedry pomocných věd historických a archivního studia: http://kpvhas.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Navazují cí  magisterske  studium archivnictví  a pomocny ch ve d historicky ch, jez  navazuje na bakala r ske  
studium programu Archivnictví  a pomocne  ve dy historicke  c i jiny ch bakala r sky ch programu  zame r eny ch 
na historii, je historicky orientovany m studiem zame r eny m na odbornou pra ci a na prakticke  uplatne ní  
v archivnictví  a ve ve decke  pra ci v oblasti pomocny ch ve d historicky ch, pr í padne  historie c i dals í ch 
historicky ch oboru . Profilovy mi pr edme ty tohoto studia jsou pomocne  ve dy historicke  na pozadí  de jin 
spra vy a archivní  teorie a praxe. 

ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 

forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 4 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) prezentace tématu bakalářské práce (max. 30 bodů) 
2) němčina nebo latina na příkladu novověkých diplomatických písemností (včetně základní 

typologické charakteristiky dané písemnosti) (max. 30 bodů) 
3) základy pomocných věd historických, dějin správy v českých zemích a archivnictví (max. 40 bodů) 

Uchazec  proka z e u pr ijí mací  zkous ky znalost ne mc iny nebo latiny, za kladní  znalost paleografie a orientaci 
v jednotlivy ch pomocny ch ve da ch historicky ch, velmi dobry  vs eobecny  kulturne -historicky  rozhled. 
 
Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí 
zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro 
obě formy. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
bakalářská práce nebo její teze (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_nmgr/archivnictvi-pomocne-vedy-
historicke_ks_nmgr/ 

• web Katedry pomocných věd historických a archivního studia: http://kpvhas.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Navazují cí  magisterske  studium archivnictví  a pomocny ch ve d historicky ch, jez  navazuje na bakala r ske  
studium programu Archivnictví  a pomocne  ve dy historicke  c i jiny ch bakala r sky ch programu  zame r eny ch 
na historii, je historicky orientovany m studiem zame r eny m na odbornou pra ci a na prakticke  uplatne ní  
v archivnictví  a ve ve decke  pra ci v oblasti pomocny ch ve d historicky ch, pr í padne  historie c i dals í ch 
historicky ch oboru . Profilovy mi pr edme ty tohoto studia jsou pomocne  ve dy historicke  na pozadí  de jin 
spra vy a archivní  teorie a praxe. 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_nmgr/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_ps_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_nmgr/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_ps_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_nmgr/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_ps_nmgr/
http://kpvhas.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_nmgr/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_ks_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_nmgr/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_ks_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_nmgr/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke_ks_nmgr/
http://kpvhas.ff.cuni.cz/
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ASIJSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): INDOLOGIE (MODUL: BENGÁLŠTINA), 
JAPANOLOGIE, KOREANISTIKA, MONGOLISTIKA, TIBETANISTIKA 

volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat přihlášky i 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 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE INDOLOGIE (MODUL: BENGÁLŠTINA) 

počet přijatých v minulém akademickém roce (modul hindština): 1 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (modul hindština): 1 
předpokládaný počet přijímaných: 5 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) debata nad tématem bakalářské práce (max. 30 bodů) 
2) rozhovor ve studovaném indickém jazyce ověřující jeho znalost na úrovni bakalářského studia 

(max. 40 bodů) 
3) motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů) 
 

kritéria hodnocení motivace: 
• přesvědčivá motivace – konkrétní a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 

studia dané specializace na FF UK: 30–21 bodů 
• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 

náplni studia dané specializace na FF UK: 20–10 bodů 
• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně vysvětlená, příliš neodpovídající náplni 

studia dané specializace na FF UK: 9–0 bodů 
 
další požadavky ke zkoušce: 

• ústní zkouška vedená v českém/slovenském jazyce prověří jazykovou schopnost uchazeče 
absolvovat studium v českém jazyce 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-indologie_nmgr/ 

• web Ústavu asijských studií: https://uas.ff.cuni.cz/ 
 

informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má ucelené indologické vzdělání s aktivní i pasivní znalostí indického jazyka své specializace. Je 
vzdělán v oblasti literatury, dějin, kultury a náboženství Indie a je schopen těchto znalostí využívat v práci 
překladatelské, diplomatické, badatelské a všeobecně kulturní. Absolvent má dobrý základ pro doktorské 
studium. Mimo akademickou sféru může působit v oblasti státní správy, v kulturních institucích, médiích 
nebo v obchodní praxi. Je schopen poskytovat poradenské služby subjektům, které s jihoasijskými 
partnery navazují obchodní či kulturní styky, a podílet se na jejich projektech v oblasti jižní Asie. 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE JAPANOLOGIE 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 13 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 20 
předpokládaný počet přijímaných: 16 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-indologie_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-indologie_nmgr/
https://uas.ff.cuni.cz/
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popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 180 minut) 

1) esej v japonštině na zvolené téma (výběr ze 4–5 možností) (max. 50 bodů) 
 

2. kolo – ústní část 
1) diskuse nad podaným studijním projektem v českém jazyce (max. 50 bodů) 

 
Projekt zamýšleného studia má podobu krátkého eseje v českém jazyce v rozsahu 1 normostrany a 
doprovází jej seznam relevantní literatury. Studijní projekt se předkládá na sekretariátě Ústavu asijských 
studií FF UK nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky, a to buď fyzicky, nebo elektronicky 
na e-mailovou adresu Jan.Sykora@ff.cuni.cz. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-japanologie_nmgr/ 

• web Ústavu asijských studií: https://uas.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je připraven: 

• jazykově pro práci: překladatelů jak literárních, tak i vysoce odborných teoretických textů; 
tlumočníka pro jednání na nejvyšší úrovni v oblasti diplomacie, zahraničních vztahů, kulturní 
výměny, ekonomické spolupráce, zahraničního obchodu, cestovního ruchu, hromadných 
sdělovacích prostředků a podobně; odborníka pro výuku budoucích učitelů japonského jazyka; 

• odborně pro interdisciplinární a komparativní studium v hlavních disciplínách, které studijní 
program nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, 
literatury, dějin, myšlení a dalších stránek života moderní japonské společnosti; další akademickou 
dráhu v rámci doktorského studia jak na univerzitách (tuzemských či zahraničních), tak i ve 
výzkumných ústavech; pedagogické působení, zejména v oblasti odborné přípravy učitelů 
japonského jazyka (po doplnění nezbytné pedagogicko-psychologické přípravy); působení ve sféře 
jazykových služeb, diplomacie, kulturní výměny, zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce, 
cestovního ruchu, masmédií a dalších oblastech praktického života. 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE KOREANISTIKA 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 16 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
 
požadavky studia programu: Absolvované bakalářské studium filologicky zaměřeného programu 
Koreanistika. V případě absolventů jiných programů je nutné prokázat adekvátní znalost korejského 
jazyka, literatury, dějin a kultury v rozsahu bakalářského studia koreanistiky (znalost jazyka je třeba 
doložit úspěšně složenou zkouškou TOPIK, úroveň 4 a vyšší). 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) souvislá prezentace zvoleného tématu ze zájmové oblasti uchazeče v korejském jazyce (max. 30 
bodů) 

2) diskuse nad předloženým plánem studijního/výzkumného projektu (viz další požadavky ke 
zkoušce) (max. 40 bodů) 

3) oborová zkouška dle plánovaného zaměření studenta v magisterském studiu – diskuse nad 
vybranými tématy z oblasti korejského jazyka, literatury, dějin, kultury a myšlení (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
U zkoušky uchazeč předkládá k nahlédnutí písemně vypracovaný rámcový plán studijního/výzkumného 
projektu, včetně základního seznamu související odborné literatury a zdrojů. Jedná se o modelový plán, na 
němž má uchazeč prokázat schopnost koncipovat a formulovat výzkumné cíle v oblasti svého zájmu a 
k vybranému tématu provést kvalitní rešerši. 
 

mailto:Jan.Sykora@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-japanologie_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-japanologie_nmgr/
https://uas.ff.cuni.cz/
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další informace: 
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-

magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-koreanistika_nmgr/ 
• web Ústavu asijských studií: https://uas.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Koreanistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem, v jehož rámci je kladen důraz na teoretické 
i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, zejména 
duchovní. U absolventů navazujícího magisterského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a psané 
korejštiny na pokročilé úrovni, včetně základů tlumočnických a překladatelských technik, kritická práce 
s psanými zdroji, zevrubný kulturně-historický přehled a odborné znalosti z oblasti užší specializace 
absolventa. Kromě práce v akademické a vzdělávací oblasti mohou absolventi nalézt uplatnění také 
v oblasti kultury, diplomacie, sdělovacích prostředků, překladatelství a tlumočnictví, v domácích 
i zahraničních firmách, v cestovním ruchu apod. 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE MONGOLISTIKA 

počet přijatých v akademickém roce 2021/22: 4 
počet přihlášených v akademickém roce 2021/22: 4 
předpokládaný počet přijímaných: 5 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) debata nad tématem bakalářské práce (max. 30 bodů) 
2) znalost studovaného jazyka (max. 40 bodů) 
3) motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia dané specializace na FF UK: 30–21 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia dané specializace na FF UK: 20–10 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia dané specializace na FF UK: 9–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-mongolistika_nmgr/ 

• web Ústavu asijských studií: https://uas.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Specializace Mongolistika je v rámci ČR jedinečná; žádné jiné akademické pracoviště nenabízí studium 
mongolštiny. Mongolistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem, v jehož rámci je kladen důraz na 
teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti kultury, 
zejména duchovní. U absolventů navazujícího magisterského stupně se předpokládá zvládnutí mluvené a 
psané mongolštiny na pokročilé úrovni, včetně základů tlumočnických a překladatelských technik, kritická 
práce s psanými zdroji, zevrubný kulturně-historický přehled a odborné znalosti z oblasti užší specializace 
absolventa. Kromě práce v akademické a vzdělávací oblasti mohou absolventi nalézt uplatnění také 
v oblasti kultury, diplomacie, sdělovacích prostředků, překladatelství a tlumočnictví, v domácích 
i zahraničních firmách, v humanitárních organizacích, v cestovním ruchu apod. 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE TIBETANISTIKA 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 1 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 1 
předpokládaný počet přijímaných: 5 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-koreanistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-koreanistika_nmgr/
https://uas.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-mongolistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-mongolistika_nmgr/
https://uas.ff.cuni.cz/
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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 – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia dané specializace na FF UK: 30–21 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia dané specializace na FF UK: 20–10 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia dané specializace na FF UK: 9–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-tibetanistika_nmgr/ 

• web Ústavu asijských studií: https://uas.ff.cuni.cz/ 
 
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. 

BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA 

specializace: Dějiny a kultury Blízkého východu a severní Afriky 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 22 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) debata o předloženém nárysu uvažovaného tematického zaměření diplomové práce (max. 30 bodů) 
2) reálie Blízkého východu a severní Afriky (kulturní, historické a geografické) (max. 30 bodů) 
3) ověření znalosti blízkovýchodního jazyka (uchazeč na místě volí z variant spisovná arabština, 

arabský dialekt, perština, turečtina a současně aktivní nebo pasivní užití vybraného jazyka) (max. 
30 bodů) 

4) ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů) 
 

další požadavky ke zkoušce: U ústní zkoušky se odevzdává nárys tematického zaměření diplomové práce 
spolu s bibliografickou rešerší (max. 2 normostrany); na projektu uchazeč/ka uvede své jméno a příjmení. 
 
přípravný kurz: koná se ve formě setkání s uchazeči, informace bude zveřejněna na webu katedry 
(kbv.ff.cuni.cz) 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/blizkovychodni-studia_nmgr/ 

• web Katedry Blízkého východu: https://kbv.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-tibetanistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijska-studia_nmgr/asijska-studia-tibetanistika_nmgr/
https://uas.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/blizkovychodni-studia_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/blizkovychodni-studia_nmgr/
https://kbv.ff.cuni.cz/
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Program nabízí akademické uchopení blízkovýchodní problematiky z historické a kulturní perspektivy, 
ponechávající také prostor pro perspektivu literárněvědnou; získání schopnosti kritického uvažování 
o blízkovýchodní tematice; možnost rozvinutí jazykových schopností v jednom z jazyků oblasti podle 
volby studenta (arabština, arabský dialekt, perština, turečtina). Získání hluboké znalosti vybraného 
výseku starších či moderních nebo soudobých dějin oblasti nebo její části. Absolvent nalézá uplatnění 
nejen v akademické sféře, ale také ve státní správě, v kulturních institucích i nevládních organizacích. 

BOHEMISTIKA PRO CIZINCE 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 31 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: Úspěšné studium programu předpokládá úroveň znalosti lingvistické 
bohemistiky v rozsahu bakalářského studia programu Bohemistika pro cizince. Dále se předpokládá 
praktická znalost českého jazyka na úrovni B2 podle SERR. Program není určen pro ty, jejichž mateřštinou 
je čeština. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (distanční písemná a distanční ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část – distanční v systému Moodle (doba trvání: 90 minut) 

1) gramaticko-lexikální test (max. 20 bodů) 
2) kulturně-literární test (max. 15 bodů) 
3) porozumění populárně naučnému textu (max. 15 bodů) 

 
Při písemné části zkoušky nejsou povoleny slovníky a další online pomůcky. 
 
2. kolo – distanční ústní část 

1) diskuse nad seznamem četby (20 bodů) 
2) schopnost souvislého mluveného spisovného projevu ve spisovné češtině (10 bodů) 
3) motivace a zájem o obor (20 bodů) 

 
O technických náležitostech zkoušky v systému Moodle i distanční ústní části budou uchazeči předem 
informováni prostřednictvím přílohy k pozvánce. 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 
odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 6–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam přečtených titulů české literatury (minimálně 20 knižních titulů tzv. krásné literatury v českém 
jazyce) a odborné jazykovědné a literárněvědné literatury (rozsah nespecifikován) – odevzdává se 
elektronicky před ústní částí zkoušky 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/bohemistika-pro-cizince_nmgr/ 

• web Ústavu bohemistických studií: https://ubs.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů 
ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních 
situacích na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/bohemistika-pro-cizince_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/bohemistika-pro-cizince_nmgr/
https://ubs.ff.cuni.cz/
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Díky získaným odborným znalostem, odborným dovednostem a obecným způsobilostem nalézá absolvent 
SP Bohemistika pro cizince uplatnění v oblasti odborné (jazykový redaktor, vyučující češtiny na 
zahraničních středních, jazykových i vysokých školách, překladatel aj.), v oblasti médií, v kulturních 
institucích, v diplomatických službách aj. a v neposlední řadě rovněž ve sféře badatelské (doktorské 
studium). Absolvování SP vytváří solidní bázi specializovaného vzdělání, která je dostatečně univerzální k 
tomu, aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným a kulturologickým oborům. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 34 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 34 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programy Český jazyk – specializační 
studium a Empirická a komparativní lingvistika 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) český jazyk: motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné 
literatury a přehledu odborné činnosti; diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, 
které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže) (max. 50 bodů) 

2) literatura: posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové 
literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české 
literatury (max. 50 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 

• seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky a přehled dosavadní 
odborné činnosti (publikační činnost, pracovní zkušenosti v oboru apod.), včetně dvou 
lingvistických textů vybraných ze seznamu povinné literatury, 

• seznam přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné literatury 
z české a světové literatury a literární vědy. 

Seznamy literatury a přehled odborné činnosti se předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den konání 
přijímací zkoušky. 
 
seznam povinné literatury: 

• BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky 
empirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, 
s. 164–193. 

• CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. 
Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109. 

• VESELÝ, Luboš (2018): Slibuju, že už nechybuju? Je sloveso chybovat obouvidové? Naše řeč, 101, s. 
60–85. 

• FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.): Kapitoly z české 
gramatiky. Praha: Academia, s. 1126–1143. 

• HANSEN, Björn – NEKULA, Marek – BANÁŠOVÁ, Monika (2011): Nová konstrukce „Karla Gotta 
nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající 
degramatikalizace? Slovo a slovesnost, 72, s. 243–267. 

• PERISSUTTI, ANNA MARIA (2008): Lokativní diateze v češtině v rámci konstrukční gramatiky. In: 
Vladimír P. Polách (ed.): Jazykové interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting edge“. Olomouc: 
Univerzita Palackého, s. 211–218. 

Texty budou uchazečům zpřístupněny. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/cesky-jazyk-literatura/ 

• web Ústavu českého jazyka a teorie komunikace: https://ucjtk.ff.cuni.cz/ 
• web Ústavu české literatury a komparatistiky: https://uclk.ff.cuni.cz/ 

 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/cesky-jazyk-literatura/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/cesky-jazyk-literatura/
https://ucjtk.ff.cuni.cz/
https://uclk.ff.cuni.cz/
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informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk a literatura je vzdělán 
rovnoměrně v literární i jazykovědné oblasti. Je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné 
a literárněvědné problematice, a je tak připraven především pro odborné profese jako redaktor 
nakladatelství, kulturních rubrik novin či časopisů, korektor, editor, ale také pracovník v akademických 
ústavech. Absolvent tohoto programu najde uplatnění i na pozicích, v nichž je klíčovým požadavkem 
výborný písemný a mluvený projev v českém jazyce a schopnost kultivované komunikace, tj. například na 
pozicích tiskových mluvčích, v tiskových odděleních a odděleních propagace, v reklamě a marketingu, ve 
veřejnoprávních médiích apod. Může se uplatnit rovněž jako lektor českého jazyka na bohemistických 
pracovištích zahraničních univerzit a jako učitel češtiny v krajanských komunitách v zahraničí. Absolvent 
se může též ucházet o doktorské studium, primárně v programech Český jazyk, Česká literatura, Didaktika 
konkrétního jazyka a programech blízkých. 

DĚJINY UMĚNÍ 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 51 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: 
Požadují se znalosti dějin umění na úrovni bakalářské státní zkoušky na Ústavu dějin umění FF UK. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
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) badatelský záměr pro magisterské studium (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/dejiny-umeni_nmgr/ 

• web Ústavu pro dějiny umění: https://udu.ff.cuni.cz 
 
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. 
 
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. 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/dejiny-umeni_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/dejiny-umeni_nmgr/
https://udu.ff.cuni.cz/
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DIVADELNÍ VĚDA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 1 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 9 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) rozprava s uchazečem nad předloženým badatelským záměrem pro magisterské studium (viz níže) 
(max. 30 bodů) 

2) posouzení předložených prací a rozprava nad nimi (max. 30 bodů) 
3) ověření znalostí z teorie a dějin divadla – předpokládaná znalost v rozsahu bakalářské zkoušky 

z oblasti teorie a dějin divadla (max. 40 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč předloží předběžný badatelský záměr pro magisterské studium (v rozsahu cca. 5 000 znaků) a 1–
2 písemné domácí práce (např. bakalářská práce, seminární práce, delší odborná studie – minimální 
rozsah alespoň jedné práce je 40 000 znaků) s divadelněvědnou tematikou, dále přehled dosavadního 
studia a odborné činnosti (tj. stručný životopis). 

Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 27. 5. 2023 elektronicky e-mailem na 
adresu: divadelniveda@ff.cuni.cz. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/divadelni-veda_nmgr/ 

• web Katedry divadelní vědy: https://kdv.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studia programu Divadelní věda se může vzhledem k získaným 
znalostem a osvojeným schopnostem v pozici badatele, teatrologa, redaktora, publicisty či organizátora 
uplatnit v rozličných médiích, divadlech, vědeckých institucích, státní či municipální administrativě, 
nevládních institucích, občanských organizacích, nakladatelstvích, muzeích apod. 

EGYPT A PŘEDNÍ VÝCHOD VE STAROVĚKU 

specializace: Egyptologie, Asyriologie 
volba specializace: závazně v přihlášce 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v akademickém roce 2019/20: 8 
počet přihlášených v akademickém roce 2019/20: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 16 
kombinovatelnost: samostatné i sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška: 

1) odborná erudice, přehled o vývoji a členění daného oboru, včetně rozpravy nad prostudovanou 
literaturou (max. 35 bodů) 

2) rozprava týkající se užší oblasti uchazečova zájmu o daný obor (max. 30 bodů) 
3) překlad a interpretace textu v klasické egyptštině (specializace egyptologie), v akkadštině 

(specializace asyriologie) (max. 35 bodů) 
 

mailto:divadelniveda@ff.cuni.cz
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další požadavky ke zkoušce: 
Seznam prostudované odborné literatury a jeden výtisk bakalářské práce (v případě, že nebyla bakalářská 
práce obhájena, přinést abstrakt práce obsahující předmět práce, cíl práce, metodologii práce a literaturu 
v rozsahu 2–3 normostrany) – předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/egypt-predni-vychod-ve-staroveku/ 

• web Českého egyptologického ústavu: https://cegu.ff.cuni.cz/cs/ 
• web Ústavu srovnávací jazykovědy: http://usj.ff.cuni.cz 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent se uplatní ve všech profesích, které vyžadují schopnost třídit, zpracovávat a kriticky 
vyhodnocovat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu. 
Může se uplatnit jako samostatný či vedoucí pracovník v institucích zaměřených na shromažďování a 
studium památek hmotné kultury a dokladů duchovní kultury a umění dané oblasti, jako jsou muzea, 
galerie a další kulturní, eventuálně výchovné instituce. Dále může rovněž působit v hromadných 
sdělovacích prostředcích či nakladatelstvích a jako odborný konzultant též ve sféře cestovního ruchu, 
obchodních vztahů a nevládních organizací se zaměřením na danou oblast. 
Absolvent programu může pokračovat v postgraduálním studiu egyptologie, resp. ve studiu zaměřeném 
na Přední východ (filologie, kultura, dějiny) v ČR i v zahraničí. 

EMPIRICKÁ A KOMPARATIVNÍ LINGVISTIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 13 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 18 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programy Český jazyk a literatura, Český 
jazyk – specializační studium, Fonetika a Obecná lingvistika 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) motivace a orientace v oboru – s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a 
přehledu dosavadní odborné činnosti (max. 20 bodů) 

2) diskuse nad anglicky psaným konferenčním abstraktem, který bude uchazeči předložen v rámci 
zkoušky (max. 40 bodů) 

3) diskuse o vybrané oblasti lingvistického výzkumu – vychází ze seznamu prostudované odborné 
literatury (max. 40 bodů) 

 
Zkouška probíhá v češtině nebo slovenštině. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam prostudované odborné lingvistické literatury a přehled dosavadní odborné činnosti uchazeče 
(pracovní zkušenosti v oboru, publikační činnost, spolupráce na grantových projektech, účast v odborných 
soutěžích apod.) se předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den konání přijímací zkoušky. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/empiricka-komparativni-lingvistika/ 

• web Ústavu českého jazyka a teorie komunikace: https://ucjtk.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu Empirická a komparativní lingvistika obvykle pokračují v doktorském studiu 
(programy Český jazyk, Obecná lingvistika, Fonetika, Srovnávací jazykověda anebo Korpusová a teoretická 
lingvistika). Kromě toho se mohou uplatnit ve všech profesích, pro něž je podstatná schopnost 
kvalifikovaně a na odpovídající úrovni pracovat s jazykem a textem, resp. s komunikačními prostředky a 
procesy v širším smyslu slova, tedy jako redaktoři nakladatelství, pracovníci redakcí novin, časopisů, 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/egypt-predni-vychod-ve-staroveku/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/egypt-predni-vychod-ve-staroveku/
https://cegu.ff.cuni.cz/cs/
http://usj.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/empiricka-komparativni-lingvistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/empiricka-komparativni-lingvistika/
https://ucjtk.ff.cuni.cz/
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elektronických, klasických i nových médií, jako korektoři, editoři, pracovníci reklamních, komunikačních, 
mediálních agentur a PR agentur, jako jazykoví experti na různých úrovních státní správy, jako odborní 
pracovníci v komerčním aplikovaném sektoru zaměřeném na počítačové zpracování jazyka, jako badatelé 
a pracovníci vědeckých institucí s lingvistickým zaměřením, akademických i vysokoškolských pracovišť. 

ESTETIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 22 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) oborová erudice, přehled o vývoji a členění oboru (max. 35 bodů) 
2) rozprava týkající se užší oblasti uchazečova zájmu o obor (max. 30 bodů) 
3) rozprava nad prostudovanou literaturou (max. 35 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam prostudované odborné literatury a jeden výtisk bakalářské práce (v případě, že nebyla bakalářská 
práce obhájena, přinést abstrakt práce obsahující předmět práce, cíl práce, metodologii práce a literaturu 
v rozsahu 2–3 normostrany) – předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/estetika_nmgr/ 

• web Katedry estetiky: https://kest.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Vzhledem k interdisciplinární povaze současné estetiky, hraničící s psychologií, sociologií, kognitivními 
vědami a kulturní antropologií je absolvent magisterského studia estetiky schopen orientace v rozsáhlé 
sféře kultury a umění a kreativního přístupu k většině kulturních fenoménů. Může tedy působit jako 
akademický nebo vědecký pracovník s možností dalšího studia v doktorském programu. Uplatnění však 
může nalézt také v mnoha humanitně zaměřených povoláních (kurátor, dramaturg, umělecký kritik, 
odborný redaktor či státní zaměstnanec) v institucích, jako jsou tištěná či internetová média, galerie, 
muzea, nakladatelství a vydavatelství odborné literatury a beletrie, odbory státních úřadů zabývající se 
problematikou památkové péče nebo ochranou kulturního dědictví vůbec, problematikou 
environmentálního rozhodování apod. 

FILMOVÁ STUDIA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 31 
předpokládaný počet přijímaných: 9 
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) představení bakalářské práce – hodnotí se zejména schopnost akademického psaní a 
metodologická a teoretická vybavenost (max. 30 bodů) 

2) představení projektu zamýšlené magisterské práce a jejího badatelského záměru – hodnotí se 
promyšlenost tématu, metodologické zázemí studenta, schopnost formulovat problém a základní 
badatelskou otázku (max. 50 bodů) 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/estetika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/estetika_nmgr/
https://kest.ff.cuni.cz/
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3) pohovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury, dále rozhovor 
s uchazečem vycházející z jeho znalostí z dějin světového a českého filmu, z filmové teorie a ze 
všeobecných příbuzných humanitních a uměnovědných disciplín – hodnotí se zejména uchazečův 
přehled v oblasti filmu či vizuální kultury (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Životopis, seznam přečtené odborné literatury, dále bakalářská práce či její část, není-li ještě dokončena. 
Projekt zamýšlené magisterské práce (o délce přibližně 3–5 normostran), který bude vypracován podle 
následujících pokynů: 

• Vymezení tématu: badatelský záměr přesně vymezuje téma. Ukáže, v čem je téma novátorské, a 
naznačí, jaký přínos oboru slibuje jeho zpracování. 

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

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

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

 
Životopis, seznam literatury, bakalářskou práci či její část, není-li ještě dokončena, projekt zamýšlené 
magisterské práce je třeba doručit do 10 dnů před přijímací zkouškou v elektronické podobě na adresu: 
uchazec.film@ff.cuni.cz. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/filmova-studia_nmgr/ 

• web Katedry filmových studií: https://kfs.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven zevrubnými vědomostmi o dějinách kinematografie v kulturněhistorických 
kontextech i ucelenými vědomostmi o teorii filmu a nových médií. Má průpravu filmového kritika, dobře 
se uplatní jako redaktor oborových, kulturních i vědeckých periodik nebo v kulturních rubrikách denního 
tisku, ale i v dalších médiích nebo jako redaktor odborné literatury. Je kvalifikován k organizátorské, 
dramaturgické, lektorské apod. práci ve štábech filmových festivalů a přehlídek, případně i ve štábech 
filmové produkce. Stejně tak je kompetentní k práci v různých oborových i dalších kulturních institucích 
(filmové a televizní archivy, muzea, galerie, kina apod.). Je připraven pro další doktorské studium. 

FILOZOFIE 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 22 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) posouzení odborné připravenosti na základě předem dodaných písemných materiálů a rozpravy 
nad nimi (max. 60 bodů) 
Dodané materiály budou hodnoceny následovně: 

a) posouzení bakalářské práce, popř. části bakalářské práce či alternativních seminárních 
prací (max. 30 bodů); 

b) posouzení rozvahy o oborových zájmech a projektu magisterského studia (max. 20 
bodů); 

c) posouzení odborné připravenosti uchazečů na základě jejich dosavadního 
vysokoškolského studia (max. 10 bodů). 

2) otázka ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 40 bodů). 

mailto:uchazec.film@ff.cuni.cz
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Uchazeč obdrží otázku vycházející z předloženého seznamu prostudované primární filozofické 
literatury (viz další požadavky ke zkoušce). 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Každý uchazeč doručí nejpozději do 16. 5. 2023 na e-mailovou adresu sekretariátu Ústavu filosofie a 
religionistiky (ufar@ff.cuni.cz) následující materiály v elektronické podobě: 

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

• písemnou rozvahu o oborových zájmech a projektu magisterského studia včetně předběžného 
badatelského záměru pro magisterské studium, rozsah max. 1 normostrana 

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

bakalářského či jiného vysokoškolského studia 
• seznam prostudované primární odborné filosofické literatury; seznam musí sestávat 

z nejméně 10 libovolných položek dle volby uchazeče; počet položek na seznamu (při dodržení 
uvedeného minimálního počtu) není předmětem hodnocení 

 
Ze závažných a doložených důvodů lze požádat o distanční formu ústní zkoušky prostřednictvím SIS 
nejpozději do 22. 5. 2023. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/filozofie_nmgr/ 

• web Ústavu filosofie a religionistiky: https://ufar.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského programu Filozofie má ucelené a detailní vzdělání v oblasti 
evropské filozofické tradice, počínaje jejím vznikem a formováním v antickém Řecku a konče pluralitou 
současných přístupů a metod kritického myšlení. Je schopen porozumět nejen konkrétním historickým 
myšlenkovým proudům, ale také klíčovým nadčasovým otázkám, které leží mimo zorné pole 
experimentálních a sociálních věd. Závažná témata dnešní doby je schopen reflektovat a interpretovat 
v kontextu dějin i z hlediska aktuálního myšlení. Na základě svého vzdělání by měl být s to formulovat 
původní a přínosná stanoviska k filozofickým, kulturním, etickým i politickým problémům otevřené 
společnosti a umět je v rozhovoru s druhými kriticky promýšlet. Má ucelený přehled o dějinách 
evropského, resp. euro-amerického myšlení. 
Absolvent nachází uplatnění všude tam, kde je třeba osvědčit schopnost kritického myšlení a zjednat si 
nadhled v rozhodovacích procesech. Může tedy pracovat jako akademický nebo vědecký pracovník 
s možností dalšího studia na Filozofické fakultě UK v Praze nebo na zahraničních univerzitách, popřípadě 
v Akademii věd. Mimo univerzitní půdu nachází uplatnění zejména v humanitně zaměřených povoláních 
(v žurnalistice, v redakčních či lektorských profesích), ve státních a správních strukturách (pracovník 
ministerstva, zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, městských nebo obecních úřadů) i v soukromém 
sektoru (soukromá tištěná nebo internetová média, konzultant a poradce). 

FONETIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 12 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 16 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Empirická a komparativní 
lingvistika 
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) 

mailto:ufar@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/filozofie_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/filozofie_nmgr/
https://ufar.ff.cuni.cz/cs/


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

Strana 21 z celkem 82 stran 

 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) akustický popis řeči (max. 22 bodů) 
2) artikulační popis souvislé řeči (max. 22 bodů) 
3) percepční zákonitosti řečové komunikace (max. 22 bodů) 
4) fonologické popisy zvukové stránky jazyka (max. 22 bodů) 
5) kultura vlastního mluveného projevu (max. 12 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam přečtené relevantní literatury a životopis (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/fonetika_nmgr/ 

• web Fonetického ústavu: https://fonetika.ff.cuni.cz/ 
 

informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá teoretické znalosti a konkrétní dovednosti z disciplín potřebných pro výzkum i praxi 
v oblastech zaměřených na řečovou komunikaci. Vyzná se v problematice fonologického i akustického 
popisu zvukové stavby jazyků. V závislosti na vlastní volbě povinně volitelných předmětů se absolvent 
orientuje v problematice psychofonetických a sociofonetických aspektů řečové komunikace, v oblasti 
přirozené mluvní komunikace a její kultury a ovládá základy zpracování zvuku řeči pro řečové 
technologie. Uplatní se v základním i aplikovaném výzkumu řečové komunikace se zaměřením 
lingvistickým, psychologickým, sociologickým nebo se zaměřením na vývoj řečových technologií, 
v řečovém poradenství (divadla, média, veřejná sféra) nebo ve forenzní praxi. 

FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 16 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 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. 
 
přípravný kurz: koná se; informace budou zveřejněny na webových stránkách ústavu 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/francouzska-filologie_nmgr/ 

• web Ústavu románských studií: https://urs.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/fonetika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/fonetika_nmgr/
https://fonetika.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/francouzska-filologie_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/francouzska-filologie_nmgr/
https://urs.ff.cuni.cz/
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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. 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): FINSKÁ FILOLOGIE, GERMANISTIKA, 
NEDERLANDISTIKA, SKANDINAVISTIKA 
 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat přihlášky i na více specializací 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE FINSKÁ FILOLOGIE 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 4 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: 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) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od přijímací zkoušky, pokud průměrná známka 
uchazečovy státní bakalářské zkoušky z předmětů oborů Finská studia (resp. specializace finština 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 25. 5. 2023. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) písemná příprava: překlad a komentář gramatické struktury finského textu (max. 30 bodů) 
2) finská jazykověda (fonetika, morfologie, syntax) (max. 15 bodů) 
3) historické, sociální a kulturní reálie Finska ve finštině (max. 15 bodů) 
4) finská literatura (včetně předloženého seznamu literatury – viz další požadavky ke zkoušce) (max. 

30 bodů) 
5) celková motivace ke studiu (max. 10 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 10–7 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 6–4 body 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 3–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: 
student je povinen předložit seznam přečtené filologické odborné literatury a beletrie související s 
oborem studia (předkládá se u ústní přijímací zkoušky, minimálně 20 děl) 
 
Ze závažných a doložených důvodů lze požádat o distanční formu ústní zkoušky prostřednictvím SIS 
nejpozději do 22. 5. 2023. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/finska-filologie_nmgr/ 

• web Ústavu germánských studií, Oddělení finských studií: https://fin.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit v těchto oblastech:  

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/finska-filologie_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/finska-filologie_nmgr/
https://fin.ff.cuni.cz/
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• specialista ve firmách obchodujících s Finskem, které operují v ČR, 
• kulturní instituce (nakladatelství, kulturní centra či pořadatelé kulturních akcí s danou tematikou), 
• státní správa, 
• mezinárodní instituce, 
• sdělovací prostředky (specialista na finský region, příp. korespondent), 
• oblast cestovního ruchu (programový koordinátor, průvodce), 
• překladatelská a tlumočnická činnost. 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE GERMANISTIKA 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 17 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
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 
 
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 (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 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 
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 – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 15–11 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 10–6 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, 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; na seznamu uchazeč 
uvede své jméno a příjmení. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-
germanistika_nmgr/ 

• web Ústavu germánských studií, Oddělení germanistiky: https://german.ff.cuni.cz 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-germanistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-germanistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-germanistika_nmgr/
https://german.ff.cuni.cz/


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

Strana 24 z celkem 82 stran 

přípravný kurz: koná se v podobě prezenčního víkendového kurzu, podrobnosti viz 
https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy 
 
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: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 4 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: 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) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně 
absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Nizozemský jazyk a literatura nebo 
programu či oboru srovnatelného. To znamená: jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2,0 a 
absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky 
musí uchazeč podat nejpozději dne 7. 4. 2023. 
 
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 31. 5. 2023 e-mailem na adresu martina.vokacova@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 podle SERR: 0–20 bodů 

 
seznam přečtené odborné literatury a beletrie: 

• dodržení žánru seznamu literatury, jednotný a korektní citační styl: 0–10 bodů 
• zastoupení beletrie nizozemské jazykové oblasti (próza, poezie, drama) na úrovni bakalářského 

studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů 
• zastoupení odborné literatury (lingvistika, literární věda, kulturní studia) v rozsahu bakalářského 

studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-
nederlandistika_nmgr/ 

• web Ústavu germánských studií, Oddělení nederlandistiky: https://ned.ff.cuni.cz 
 

informace o uplatnění absolventů: 

https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy
mailto:martina.vokacova@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-nederlandistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-nederlandistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-nederlandistika_nmgr/
https://ned.ff.cuni.cz/


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

Strana 25 z celkem 82 stran 

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: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 5 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: 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) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: 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 25. 5. 2023. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut) 

1) dvě kratší eseje (jedna literární a jedna jazykovědná) na zadané téma 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) 

 
2. kolo – ústní část 

1) motivační pohovor v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština) (max. 50 
bodů) 
V ústní části se hodnotí: 
a) motivace ke studiu (max 25 bodů) 

• přesvědčivá motivace (konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, 
odpovídající náplni studia programu na FF UK): 25–16 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace (poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 
odpovídající náplni studia programu na FF UK): 15–8 bodů 

• nedostatečná motivace (vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající 
náplni studia programu na FF UK): 7–0 bodů 

b) kvalita ústního projevu v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština) 
(25 bodů) 

 
další informace: 
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• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-
skandinavistika/ 

• web Ústavu germánských studií, Oddělení skandinavistiky: https://nordic.ff.cuni.cz 
 

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 severu Evropy. Dobře si osvojí práci s informacemi. 

HISPANISTIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 26 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: 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 https://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: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/hispanistika/ 

• web Ústavu románských studií: https://urs.ff.cuni.cz/ 
 
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 
(https://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/uchazec/uchazec-o-nmgr-studium-
spanelstina/uchazec-o-nmgr-studium-hispanistika/medailonky-absolventu-aneb-jake-moznosti-mam-po-
dokonceni-studia/). 

HISTORIE – ČESKÉ DĚJINY V EVROPSKÉM KONTEXTU 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 34 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-skandinavistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-skandinavistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/germanska-severoevropska-studia_nmgr/germanska-severoevropska-studia-skandinavistika/
https://nordic.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/hispanistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/hispanistika/
https://urs.ff.cuni.cz/
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počet přihlášených v minulém akademickém roce: 46 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programy Historie – hospodářské a sociální 
dějiny a Historie – obecné dějiny 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: studium je náročné na zrak 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) české dějiny v evropském kontextu (otázka s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné 
literatury) (max. 40 bodů) 

2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce) (max. 40 bodů) 
3) všeobecný kulturně-politický přehled a zájem o obor (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované odborné literatury, případně seminární, ročníkové, 
bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládají se u ústní části přijímací 
zkoušky pouze k nahlédnutí) 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/historie-ceske-dejiny-evropskem-kontextu_nmgr/ 

• web Ústavu českých dějin: https://ucd.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent bude připraven uplatnit se jako odborný vědecký pracovník v daném oboru, tzn. samostatně 
řešit odborné, respektive vědecké úkoly, nebo jako autor popularizovat vědecké poznatky v různých 
médiích (knižní trh, tisk, televize, rozhlas, film, internet apod.). Studium historie poskytuje předpoklady 
pro uplatnění ve vědeckých, kulturních, informačních, vzdělavatelských, politických, státních (především 
diplomatických) institucích, sdělovacích prostředcích a manažerských funkcích. 

HISTORIE – HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 12 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 12 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programy Historie – české dějiny 
v evropském kontextu a Historie – obecné dějiny 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: studium je náročné na zrak 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) dosavadní badatelské zkušenosti a výsledky, zájem o obor (max. 40 bodů) 
2) hospodářské dějiny (otázka s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury) (max. 30 

bodů) 
3) sociální dějiny (otázka s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury) (max. 30 

bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární, ročníkové a 
bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor. Tyto materiály nejsou předmětem bodového 
hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze 
k nahlédnutí a neodevzdávají se. 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/historie-ceske-dejiny-evropskem-kontextu_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/historie-ceske-dejiny-evropskem-kontextu_nmgr/
https://ucd.ff.cuni.cz/
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další informace: 
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-

magisterske-obory/historie-hospodarske-a-socialni-dejiny_nmgr/ 
• web Ústavu hospodářských a sociálních dějin: https://uhsd.ff.cuni.cz 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi mají možnost buď pokračovat v doktorském studiu (moderních hospodářských a sociálních 
dějin nebo příbuzných programů), anebo se uplatnit ve státní správě, institucích společenskovědního a 
humanitního zaměření v republikovém i zahraničním měřítku. 

HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY 

specializace: Civilizace a kultura středověké Evropy, Dějiny novověku se zaměřením na dějiny Evropy, 
Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů, Obecné a komparativní dějiny, Ibero-
amerikanistika – dějiny Latinské Ameriky 
volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně u zápisu 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 28 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 33 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programy Historie – české dějiny 
v evropském kontextu a Historie – hospodářské a sociální dějiny 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: studium historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím 
odborných textů v několika evropských jazycích 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) obecné dějiny (evropské i světové) – na základě seznamu literatury (max. 40 bodů) 
2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce) (max. 40 bodů) 
3) všeobecný kulturně-politický přehled (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury (na seznamu uchazeč uvede své jméno a 
příjmení), případně seminární, ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor. Seznam 
je předmětem bodového hodnocení, a proto se odevzdává. Seznam literatury je východiskem 
k formulování otázky v 1. okruhu ústní zkoušky (obecné dějiny) a lze za něj získat maximálně 10 bodů (z 
celkových 40 za tento okruh). Případné seminární, ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující 
zájem o obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem 
k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/historie-obecne-dejiny_nmgr/ 

• web Ústavu světových dějin: https://usd.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získal komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji 
především evropské a americké společnosti, prohloubené o studium v jednom z nabízených modulů 
(dějiny středověku, novověku, nejnovější doby, obecné a komparativní dějiny a dějiny Latinské Ameriky). 
Je vybaven potřebnými faktografickými a metodologickými znalostmi (včetně elektronického získávání 
informací) k tomu, aby mohl samostatně a na základě relevantních argumentů interpretovat historické 
dění a samostatně řešit vědecké problémy. 

HUDEBNÍ VĚDA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/historie-hospodarske-a-socialni-dejiny_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/historie-hospodarske-a-socialni-dejiny_nmgr/
https://uhsd.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/historie-obecne-dejiny_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/historie-obecne-dejiny_nmgr/
https://usd.ff.cuni.cz/
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počet přihlášených v minulém akademickém roce: 6 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč absolvoval 
alespoň pět semestrů bakalářského studia ve shodném nebo příbuzném studijním programu. Studenti či 
absolventi Univerzity Karlovy k žádosti doloží prostý výpis ze SIS, studenti či absolventi jiných vysokých 
škol doloží kopií diplomu či výpisem z elektronického systému příslušné školy potvrzeným studijním 
oddělením. Elektronická žádost s přílohou se podává nejpozději do 15. 5. 2023.  
 
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 (dokončenou nebo rozpracovanou) 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: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/hudebni-veda_nmgr/ 

• web Ústavu hudební vědy: https://uhv.ff.cuni.cz 
 
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). 

IBEROAMERIKANISTIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 14 
předpokládaný počet přijímaných: 22 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) historie Latinské Ameriky (max. 30 bodů) 
2) kultura Latinské Ameriky (max. 20 bodů) 

mailto:uhv@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/hudebni-veda_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/hudebni-veda_nmgr/
https://uhv.ff.cuni.cz/
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3) geografie a společensko-ekonomická situace jednotlivých latinskoamerických zemí (max. 20 bodů) 
4) rozprava o dokončené nebo rozpracované bakalářské práci (max. 10 bodů) 
5) rozprava o prostudované literatuře (max. 20 bodů) 

 
Nezbytným předpokladem úspěšného studia je alespoň pasivní znalost španělského jazyka (nezkouší se 
během přijímací zkoušky; během studia nabídka intenzivního kurzu). 
 
další požadavky ke zkoušce: Uchazeč komisi předloží k nahlédnutí bakalářskou práci (obhájenou nebo 
připravovanou k obhajobě) a odevzdá seznam literatury obsahující minimálně 15 titulů k dějinám 
Latinské Ameriky a minimálně 10 titulů z latinskoamerické beletrie. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/iberoamerikanistika/ 

• web Střediska ibero-amerických studií FF UK: https://sias.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Ve všech oblastech kontaktu s hispánským světem v kulturní, politické i ekonomické oblasti, Ministerstvo 
zahraničních věcí a diplomatické úřady zemí latinskoamerického světa v ČR, turistický průmysl, české 
i zahraniční podniky zaměřené na hispánský a lusobrazilský svět. 

INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 33 
předpokládaný počet přijímaných: 36 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (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 další požadavky ke zkoušce) (max. 30 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 40–27 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 26–13 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 12–0 bodů 

 
Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí 
zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro 
obě formy. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a motivační dopis 
(pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá seznam prostudované odborné literatury v tištěné formě 
k posouzení; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení. 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. 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/iberoamerikanistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/iberoamerikanistika/
https://sias.ff.cuni.cz/
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další informace: 
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-

magisterske-obory/informace-media-knizni-kultura_nmgr/informace-media-a-knizni-kultura-
prezencni-studium_ps_nmgr/ 

• web Ústavu informačních studií a knihovnictví: https://uisk.ff.cuni.cz 
 
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. 

INFORMACE, MÉDIA A KNIŽNÍ KULTURA 

forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 13 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 20 
předpokládaný počet přijímaných: 23 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
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 další požadavky ke zkoušce) (max. 30 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 40–27 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 26–13 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 12–0 bodů 

 
Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí 
zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro 
obě formy. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí) a motivační dopis 
(pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá seznam prostudované odborné literatury v tištěné formě 
k posouzení; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení. 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: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/informace-media-knizni-kultura_nmgr/informace-media-a-knizni-kultura-
kombinovane-studium_ks_nmgr/ 

• web Ústavu informačních studií a knihovnictví: https://uisk.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/informace-media-knizni-kultura_nmgr/informace-media-a-knizni-kultura-prezencni-studium_ps_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/informace-media-knizni-kultura_nmgr/informace-media-a-knizni-kultura-prezencni-studium_ps_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/informace-media-knizni-kultura_nmgr/informace-media-a-knizni-kultura-prezencni-studium_ps_nmgr/
https://uisk.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/informace-media-knizni-kultura_nmgr/informace-media-a-knizni-kultura-kombinovane-studium_ks_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/informace-media-knizni-kultura_nmgr/informace-media-a-knizni-kultura-kombinovane-studium_ks_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/informace-media-knizni-kultura_nmgr/informace-media-a-knizni-kultura-kombinovane-studium_ks_nmgr/
https://uisk.ff.cuni.cz/
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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. 

ITALIANISTIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 14 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) italská literatura – znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce 
z programu italianistika (max. 35 bodů) 

2) teoretická znalost italského jazyka – fonologie, morfologie a syntax současné italštiny v rozsahu 
požadavků k bakalářské zkoušce z programu italianistika (max. 35 bodů) 

3) praktická znalost italského jazyka – rozhovor na obecné téma z italských dějin, italského umění či 
italských reálií (max. 30 bodů) 

 
Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské zkoušky; 
předpokládá se rovněž rámcový přehled o italské historii a italských kulturních dějinách. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
U přijímací zkoušky se odevzdává: 

• seznam četby obsahující 50 děl italské beletrie (alespoň 20 děl přečtených v originále; na seznamu 
uchazeč uvede své jméno a příjmení). 

 
U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: 

• výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části, 
• výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či diplom získaný v předchozím 

studiu, 
• strukturovaný profesní životopis. 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/italianistika_nmgr/ 

• web Ústavu románských studií: https://urs.ff.cuni.cz/ 
 

informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent má výbornou znalost běžné italštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné italštiny humanitních 
oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk, literární teorie a literárních 
a kulturních dějin Itálie i vhled 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. 

JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA 

moduly studia: Filologie Balkánu, Historie a etnogeografie Balkánu 
profilové jazyky: albánština, bulharština, chorvatština, novořečtina, rumunština, slovinština, srbština 
volba profilového jazyka: předběžně v přihlášce ke studiu, závazně při zápisu (lze zvolit jen jeden 
profilový jazyk) 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/italianistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/italianistika_nmgr/
https://urs.ff.cuni.cz/
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volba modulu studia: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu (lze zvolit jen jeden modul) 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 6 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) obecná jazykověda a prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka (albánština, 
bulharština, chorvatština, novořečtina, rumunština, slovinština, srbština) nejméně na stupni B2 
podle SERR (max. 34 bodů) 

2) dějiny a současná společensko-politická situace jihovýchodní Evropy (max. 33 bodů) 
3) literární a kulturní vývoj jihovýchodní Evropy (zaměření na jednotlivou literaturu profilového 

jazyka) (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; na seznamu uchazeč uvede své jméno a 
příjmení 

• materiály prokazující dosavadní zájem o obor (písemné, seminární a závěrečné práce, 
publikované články aj.) – předkládají se u přijímací zkoušky zkušební komisi k nahlédnutí 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/jihovychodoevropska-studia_nmgr/ 

• web Katedry jihoslovanských a balkanistických studií: https://kjbs.ff.cuni.cz 
 

informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu ovládají jazyk zvolený v profilovém modulu (albánština, bulharština, chorvatština, 
novořečtina, rumunština, slovinština, srbština) na stupni C2 podle SERR a disponují pokročilými 
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. Adekvátně jsou připraveni na požadavky vyplývající z bezprostřední 
komunikační praxe, připraveni k odbornému zpracování informací vztahujících se bezprostředně ke 
studovanému areálu pro potřeby dalšího profesního využití v rozdílných oblastech pracovního uplatnění 
(vědecká činnost, práce v řídicích orgánech státní správy apod.). 
Konkrétně mohou: 
• uplatnit se na Ministerstvu zahraničí ČR (velvyslanectví, pražská centrála, česká kulturní centra), 

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

• 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 (CzechTrade, 

CzechInvest aj.) nebo v neziskových organizacích, nadacích či v charitativních organizacích. 
Absolventi navazujícího magisterského stupně mají také veškeré nezbytné odborné předpoklady pro 
případné pokračování v navazujícím postgraduálním studiu se zaměřením na vybrané problémy z oblasti 
filologie, historie, politologie či mezinárodních vztahů. 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/jihovychodoevropska-studia_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/jihovychodoevropska-studia_nmgr/
https://kjbs.ff.cuni.cz/
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KLASICKÁ ARCHEOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 12 
předpokládaný počet přijímaných: 12 
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, struktuře a metodice bakalářské práce za použití PPT prezentace. Bakalářská 
práce se může týkat i příbuzného vědního oboru, téma není tak důležité jako její forma a způsob, 
jakým student přistupoval k jejímu vypracování, ke sběru dat, jak zapojil kritické myšlení do 
zapracování dostupných zdrojů, vyhodnocení dat atd. Student současně představí svoji motivaci 
k magisterskému studiu a nastíní, jakému tématu a jakým způsobem by se rád do budoucna 
věnoval (max. 50 bodů) 

2) diskuse nad odbornou literaturou dle předloženého seznamu a zodpovězení přehledových 
archeologicko-historických otázek týkajících se širšího základu závěrečné práce (max. 50 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam odborné literatury použité při přípravě bakalářské práce (dle citační normy Ústavu pro klasickou 
archeologii, předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky). Student by měl prokázat odborné znalosti na 
úrovni absolventa bakalářského studia, a to včetně znalosti oborové literatury, jak domácí, tak zahraniční. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/klasicka-archeologie_nmgr/ 

• web Ústavu pro klasickou archeologii: https://ukar.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu klasická archeologie je připraven k působení 
v České republice i v zahraničí jako: 

• archeolog v expedicích a na archeologických výzkumech, 
• pracovník muzeí, vědeckých institucí a archeologických památkových pracovišť záchranného 

výzkumu a ochrany archeologických památek, 
• odborný průvodce a organizátor u cestovních kanceláří, 
• redaktor specializovaný na rozšiřování poznatků v daném oboru. 

KOMPARATISTIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 27 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 27 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
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) literární dějiny vybraných oblastí či kultur: schopnost prokázat přehlednou znalost literárních dějin 
určité geografické či jazykové oblasti nebo období či žánru; ověřuje se na základě předloženého 
seznamu četby beletrie (max. 35 bodů) 

2) metodologicko-teoretická vybavenost: obeznámenost se základními pojmy a koncepty oboru a 
schopnost jejich produktivního užívání; ověřuje se na základě předloženého seznamu četby 
odborné literatury (max. 35 bodů) 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/klasicka-archeologie_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/klasicka-archeologie_nmgr/
https://ukar.ff.cuni.cz/
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3) badatelský záměr pro magisterské studium: pohovor nad předloženým záměrem z hlediska jeho 
realizovatelnosti a produktivnosti; ověřuje se na základě jednostránkové synopse badatelského 
záměru, předkládané u ústní zkoušky (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 

• seznam četby beletrie (v chronologickém uspořádání, samostatně světovou a samostatně českou 
beletrii) i odborné literatury – předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky, 

• jednostránková synopse badatelského záměru pro magisterské studium (vymezení tématu, 
metodologie, hlavní hypotetické teze a stěžejní odborná literatura) – předkládá se k nahlédnutí 
u ústní zkoušky. 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/komparatistika_nmgr/ 

• web Ústavu české literatury a komparatistiky: https://uclk.ff.cuni.cz/ 
 

informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je po metodologické a znalostní stránce vybaven pro následné doktorské studium v rámci 
komparatistiky či v rámci jednotlivých oborů národních literatur, estetiky, dějin umění, kulturologie či 
dalších uměnovědných disciplín. Program poskytuje rozšiřující komponent znalosti světové literatury, 
dějin umění, kulturních dějin a podobně koncipovaných předmětů na středních školách, který doplňuje 
vzdělání získané na některém z programů učitelství pro střední školy. Poskytuje obecné vzdělání pro práci 
v médiích a kulturní sféře (kritik, recenzent, překladatel, nakladatelský redaktor, lektor, dramaturg, 
programový poradce a podobně). 

LOGIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 12 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: 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) filozofie logiky (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/logika_nmgr/ 

• web Katedry logiky: https://logic.ff.cuni.cz/ 
 
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. 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/komparatistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/komparatistika_nmgr/
https://uclk.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/logika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/logika_nmgr/
https://logic.ff.cuni.cz/
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MUZEJNÍ STUDIA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: – 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: – 

předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) prezentace tématu bakalářské práce (max. 30 bodů) 
2) prezentace znalostí oblasti kulturního dědictví a paměťových institucí (max. 45 bodů) 
3) všeobecný kulturně-politický přehled a zájem o oblast kulturního dědictví, včetně prověření 

základních komunikačních schopností v anglickém jazyce (max. 25 bodů) 

Uchazec  proka z e u pr ijí mací  zkous ky znalost anglicke ho jazyka, za kladní  znalost oblasti kulturní ho 
de dictví , velmi dobry  vs eobecny  kulturne -historicky  rozhled. 
 
Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí 
zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro 
obě formy. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/muzejni-studia/muzejni-studia-ps/ 

• web Ústavu českých dějin: https://ucd.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Studijní program Muzejní studia umožní uplatnění v odborných pozicích kurátorů muzeí, stejně jako 
v administrativě spojené s kulturním prostředím, a to jak v muzejních institucích, tak v úřadech státní a 
veřejné správy či neziskových organizacích. Možné využití představují dále prostředí kultury v širším 
slova smyslu – památkář, pracovník v administraci i řízení kultury, management kulturních institucí, 
pracovník vnějších vztahů, marketingu či fundraisingu kultury, edukátor v kulturní sféře, pracovník 
preventivní konzervace, publicista či obecně pracovník v médiích. 

MUZEJNÍ STUDIA 

forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: – 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: – 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) prezentace tématu bakalářské práce (max. 30 bodů) 
2) prezentace znalostí oblasti kulturního dědictví a paměťových institucí (max. 45 bodů) 
3) všeobecný kulturně-politický přehled a zájem o oblast kulturního dědictví, včetně prověření 

základních komunikačních schopností v anglickém jazyce (max. 25 bodů) 

Uchazec  proka z e u pr ijí mací  zkous ky znalost anglicke ho jazyka, za kladní  znalost oblasti kulturní ho 
de dictví , velmi dobry  vs eobecny  kulturne -historicky  rozhled. 
 
Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí 
zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro 
obě formy. 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/muzejni-studia/muzejni-studia-ps/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/muzejni-studia/muzejni-studia-ps/
https://ucd.ff.cuni.cz/
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další informace: 
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-

magisterske-obory/muzejni-studia/muzejni-studia-ks/ 
• web Ústavu českých dějin: https://ucd.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Studijní program Muzejní studia umožní uplatnění v odborných pozicích kurátorů muzeí, stejně jako 
v administrativě spojené s kulturním prostředím, a to jak v muzejních institucích, tak v úřadech státní a 
veřejné správy či neziskových organizacích. Možné využití představují dále prostředí kultury v širším 
slova smyslu – památkář, pracovník v administraci i řízení kultury, management kulturních institucí, 
pracovník vnějších vztahů, marketingu či fundraisingu kultury, edukátor v kulturní sféře, pracovník 
preventivní konzervace, publicista či obecně pracovník v médiích. 

OBECNÁ LINGVISTIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 16 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Empirická a komparativní 
lingvistika 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Na základě žádosti lze upustit od přijímací zkoušky, pokud 
uchazeč absolvoval alespoň dva ročníky bakalářského studijního programu Obecná lingvistika nebo 
programu srovnatelného a zapsal se alespoň do 3. ročníku studia tohoto programu, a to nejpozději tři roky 
před podáním žádosti. Studenti či absolventi Univerzity Karlovy nemusejí absolvování dvou ročníků 
dokládat; studenti či absolventi jiných vysokých škol jej doloží (kopií diplomu, potvrzením studijního 
oddělení apod.). V případě absolvování odlišného studijního programu je třeba vždy předložit výpis 
splněných studijních povinností. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději 
dne 7. 4. 2023. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) přehled odborné činnosti podle životopisu (max. 30 bodů) 
2) nástin specializačního zájmu, diskuse na základě ukázky písemné práce (max. 30 bodů) 
3) diskuse k odborné literatuře podle seznamu prostudované literatury (max. 40 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: strukturovaný životopis; písemná práce, např. seminární nebo kvalifikační 
práce či její část; seznam prostudované odborné literatury (materiály se předkládají k nahlédnutí při 
zkoušce) 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/obecna-lingvistika_nmgr/ 

• web Ústavu obecné lingvistiky: https://ling.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent se může uplatnit ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších 
souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků. Jde například o různé ústavy Akademie věd ČR, 
v. v. i. (Ústav pro jazyk český, Psychologický ústav, Slovanský ústav, Orientální ústav aj.), různé vysoké 
školy (FF UK, FSV UK, PF UK aj., fakulty dalších univerzit, včetně zahraničních). 
Dále se absolvent může uplatnit v řadě prakticky zaměřených oblastí. Bude přínosem všude, kde je třeba 
přesné logické analýzy, kvalitní a přesné komunikace, kritické práce s odbornou literaturou atd. Sem patří 
např.: 

• práce analytika v marketingových firmách, kde se mj. pracuje na vymýšlení nových pojmenování 
výrobků, 

• uplatnění ve firmách pracujících na automatizované komunikaci v přirozeném jazyce mezi 
počítačem a živým mluvčím, 

• výzkum i aplikace počítačového dekódování přirozeného jazyka, 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/muzejni-studia/muzejni-studia-ks/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/muzejni-studia/muzejni-studia-ks/
https://ucd.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/obecna-lingvistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/obecna-lingvistika_nmgr/
https://ling.ff.cuni.cz/
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• lingvisticky zaměřené forenzní činnosti (státní správa, právní oblast, oblast vyšetřování, např. 
jazykové poradenství v soudních přích, při přípravách legislativních materiálů aj.), 

• práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci, 
• práce ve státní správě – expert pro vnitřní a vnější komunikaci, 
• poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace, 
• redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost jazykových 

projevů, 
• oblast reklamy, mediální poradenství. 

PEDAGOGIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 33 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 49 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) vědomostní test z pedagogiky, příbuzných věd a filozofie (pojmy, problémy, přístupy, historie) 
předpokládající znalosti na úrovni bakalářského studia pedagogiky a hraničních pedagogických 
disciplín (max. 50 bodů) 

 
2. kolo – ústní část 

1) motivace uchazeče ke studiu pedagogiky (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady: pohovor nad seznamem prostudované odborné literatury – prioritně se 

očekává literatura pedagogická (vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie na úrovni 
bakalářského studia humanitního typu, témata a problémy oboru, vzdělávací politiky a školství) 
(max. 40 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 10–7 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 6–4 body 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 3–0 bodů 

 
Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí 
zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro 
obě formy. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, seznam prostudované 
odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí přijímací komisi) 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/pedagogika_nmgr/pedagogika_ps_nmgr/ 

• web Katedry pedagogiky: https://kped.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, 
školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, 
má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná 
školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce 
v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky. 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/pedagogika_nmgr/pedagogika_ps_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/pedagogika_nmgr/pedagogika_ps_nmgr/
https://kped.ff.cuni.cz/
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PEDAGOGIKA 

forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 42 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 106 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) vědomostní test z pedagogiky, příbuzných věd a filozofie (pojmy, problémy, přístupy, historie) 
předpokládající znalosti na úrovni bakalářského studia pedagogiky a hraničních pedagogických 
disciplín (max. 50 bodů) 

 
2. kolo – ústní část 

1) motivace uchazeče ke studiu pedagogiky (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady: pohovor nad seznamem prostudované odborné literatury – prioritně se 

očekává literatura pedagogická (vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie na úrovni 
bakalářského studia humanitního typu, témata a problémy oboru, vzdělávací politiky a školství) 
(max. 40 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 10–7 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 6–4 body 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 3–0 bodů 

 
Přijímací zkouška je totožná pro prezenční i kombinovanou formu studia. Pokud se uchazeč hlásí 
zároveň do obou forem studia, vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro 
obě formy. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, seznam prostudované 
odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí přijímací komisi) 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/pedagogika_nmgr/pedagogika_ks_nmgr/ 

• web Katedry pedagogiky: https://kped.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, 
školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a mládeže, 
má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná 
školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce 
v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky. 

POLITICKÉ TEORIE 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 22 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 41 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/pedagogika_nmgr/pedagogika_ks_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/pedagogika_nmgr/pedagogika_ks_nmgr/
https://kped.ff.cuni.cz/
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přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) debata o dosavadním průběhu studia (max. 10 bodů) 
2) debata o motivaci k dalšímu studiu politologie obecně a na FF UK zvlášť (max. 10 bodů) 
3) rozbor dvou děl z uchazečova seznamu odborné politologické literatury, případně jiných 

společenskovědních textů (max. 80 bodů) 
 

V 1. části zkoušky uchazeč představí své předcházející studium, jeho spojitost se studiem programu 
Politické teorie, představí svou (dokončenou či rozpracovanou) bakalářskou práci a zodpoví otázky 
komise ohledně svého předcházejícího studia. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Vlastní seznam prostudované společenskovědní a historické literatury (odevzdává se u zkoušky; na 
seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení). Ústav politologie nezveřejňuje žádný seznam doporučené 
literatury k přijímací zkoušce, protože jeho obsah, kvalita a šíře svědčí nejenom o dosavadním studiu 
uchazeče, ale i o jeho motivaci k dalšímu studiu. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/politicke-teorie_nmgr/ 

• web Ústavu politologie: https://upol.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá teoretické poznatky z oblasti politické teorie, teorií mezinárodních vztahů a 
z problematiky politických režimů, demokratických i nedemokratických. V historické části studia pak 
získá přehled především v problematice studené války, světa po jejím skončení a ve vývoji 
komunistického režimu v ČR a následné demokratizaci země. Student je během studia veden ke 
schopnosti kriticky uvažovat, diskutovat a zaujímat neortodoxní pohledy na společenské problémy. Stejně 
tak je veden zpracovat velké množství materiálu, v drtivé většině cizojazyčného, a to v krátkém časovém 
prostoru. Převaha odborné anglické literatury v průběhu studia, doplněná o možnosti studia v zahraničí, 
pak zvýší jazykové schopnosti absolventa. Absolventi mohou najít uplatnění v různých institucích státní a 
veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích atd. V neposlední řadě mohou 
pokračovat v doktorském studiu. Ústav se však primárně věnuje přípravě teoreticky vzdělaných a kriticky 
myslících lidí, nikoli konkrétních „expertů“ v daných profesích. 

PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA 
A ŠPANĚLŠTINA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA, 
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA, PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA, 
PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA, PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA 
 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat přihlášky i na více specializací 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
kombinovatelnost: pouze 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 navzájem (dvouspecializační studium) 

PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 25 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 51 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Na základě žádosti podané do 7. 4. 2023 lze upustit od celé 
zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu 
Překladatelství a tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština – 
angličtina). „Úspěšně absolvoval“ znamená: průměr známek uchazeče za celé dosavadní studium nebyl 
horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného studijního plánu. 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/politicke-teorie_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/politicke-teorie_nmgr/
https://upol.ff.cuni.cz/


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

Strana 41 z celkem 82 stran 

Dále se u specializace Překladatelství: čeština – angličtina upouští od ústní části zkoušky, pokud uchazeč 
dosáhl v písemné části 35 bodů a více. V tomto případě uchazeč žádost nepodává: splní-li danou 
podmínku, od ústní části zkoušky se upouští automaticky a uchazeč za ni obdrží 50 bodů. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (max. 50 bodů, doba trvání: 110 minut) 

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů) 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 

 
2. kolo – ústní část (max. 50 bodů) 

1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané jazykové 
oblasti (lze používat tištěný výkladový slovník, který bude uchazečům poskytnut v rámci 
přípravy; používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno) (max. 
35 bodů) 

2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu (max. 10 
bodů) 

3) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její 
relevantní část, doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný relevantní 
certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) (max. 5 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
při ústní zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam přečtené beletrie z příslušné jazykové oblasti (v 
originále či překladu) 
 
Během písemné zkoušky lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou 
uchazečům poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších 
elektronických pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: 
https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/prekladatelstvi/. 
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 podle SERR; specifické schopnosti 
pro rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných 
disciplín (teorie překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného 
jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury 
a mezinárodního dění, kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace 
ke studiu programu. 
 
Písemná část přijímací zkoušky na program Překladatelství a program Tlumočnictví ve shodné jazykové 
kombinaci (čeština – angličtina) je totožná. Uchazeč, který se hlásí na obě tyto specializace, píše test pouze 
jednou, získané body se mu započítávají bez dalších úprav, jelikož v obou případech lze za písemnou část 
získat nanejvýš 50 bodů. 
 
upozornění k termínu konání zkoušky: 
Písemná část zkoušky na všechny specializace překladatelství a tlumočnictví se koná v jednom termínu 
(uchazeči o dvě a více těchto specializací budou pozváni na tentýž den a hodinu konání zkoušky). 

PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA, RUŠTINA A ŠPANĚLŠTINA 

počet přijatých v minulém akademickém roce FJ/NJ/RJ/ŠJ: 10/14/8/9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce FJ/NJ/RJ/ŠJ: 21/20/20/15 
předpokládaný počet přijímaných: 
překladatelství: čeština – francouzština: 20 
překladatelství: čeština – němčina: 20 
překladatelství: čeština – ruština: 20 
překladatelství: čeština – španělština: 20 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Na základě žádosti podané do 7. 4. 2023 lze upustit od celé 
zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu 

https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/prekladatelstvi/
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Překladatelství a tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + 
cizí jazyk), na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia. „Úspěšně absolvoval“ 
znamená: průměr známek uchazeče za celé dosavadní studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny 
atestace podle doporučeného studijního plánu. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (max. 100 bodů, doba trvání: 110 minut) 

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

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

 
Během písemné zkoušky lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou 
uchazečům poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších 
elektronických pomůcek je zakázáno. Doporučená literatura k testu z teorie překladu: 
https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/prekladatelstvi/. 
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 podle SERR; specifické schopnosti 
pro rozvoj překladatelských vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných 
disciplín (teorie překladu, překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného 
jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury 
a mezinárodního dění, kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace 
ke studiu programu. 
 
Písemná část přijímací zkoušky na program Překladatelství a program Tlumočnictví ve shodné jazykové 
kombinaci (např. čeština – francouzština) je totožná. Uchazeč, který se hlásí na shodné specializace v obou 
programech, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě specializace. Pokud se hlásí na 
Překladatelství: čeština – francouzština, čeština – němčina, čeština – ruština nebo čeština – španělština a 
shodnou specializaci v programu Tlumočnictví, získané body se mu pro Tlumočnictví započítávají bez 
dalších úprav a pro Překladatelství se vynásobí dvěma a poté zaokrouhlí na celé body nahoru. Tento 
přepočet se provádí proto, že stanovený maximální počet bodů za písemnou část se liší (Překladatelství: 
max. 100 bodů, Tlumočnictví: max. 50 bodů). 
 
upozornění k termínu konání zkoušky: 
Písemná část zkoušky na všechny specializace překladatelství a tlumočnictví se koná v jednom termínu 
(uchazeči o dvě a více těchto specializací budou pozváni na tentýž den a hodinu konání zkoušky). 
 
další informace: 

• vizitky studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/prekladatelstvi_nmgr/ 

• web Ústavu translatologie: https://utrl.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR pro 
jazyky; schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a zvolit 
vhodnou koncepci a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a odborných textů 
z cizího jazyka do češtiny a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních textů (filmových 
titulků, dialogové listiny apod.) do češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí 
psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a mezinárodních vztahů; 
základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost využívat 
nástroje pro počítačem podporovaný překlad (systémy s překladovou pamětí, terminologické databáze a 
lokalizační a další překladatelský software) a integrovaný strojový překlad a informační technologie pro 
sběr informací, rešerše atd. Má znalost českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie 
a praxe překladu, je obeznámen s překladatelskou etikou a pracovně-právními vztahy na trhu 
překladatelských služeb a v rámci profesních překladatelských organizací. Orientuje se v nakladatelské a 
ediční praxi, především v souvislosti s vydáváním překladové literatury; zvládl základy redakční práce, 
orientuje se v základech literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a kritické reflexe při procesu 
překladu a odborného posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní činnost). Má rozvinutou 
schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní s ohledem na 
požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. 

https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/prekladatelstvi/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/prekladatelstvi_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/prekladatelstvi_nmgr/
https://utrl.ff.cuni.cz/
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Je připraven uplatnit se jako překladatel na českém i mezinárodním trhu formou: 
a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, 

mezinárodní organizace a evropské instituce, 
b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, 
c) samostatné organizačně-řídicí činnosti (vlastní agentura). 

Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí práce 
v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). 

PSYCHOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 62 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 214 
předpokládaný počet přijímaných: 45 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: 
Profil absolventa pětiletého strukturovaného studia programu psychologie směřující k výkonu profese 
psychologa od uchazeče vyžaduje: 

• ukončené bakalářské studium oboru/programu psychologie (diplom dokládající ukončené 
bakalářské studium psychologie je třeba předložit při zápisu do navazujícího magisterského 
studia psychologie), 

• odpovídající motivaci ke studiu i profesi psychologa, 
• rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační dovednosti. 

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

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

2) volné písemné zpracování zadaného úkolu s psychologickou tematikou ve formě krátké eseje, 
která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 1) 

 
Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část: 
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který vyjadřuje 
individuální výkon (umístění) uchazeče v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Vážený součet 
těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Z toho vyplývá, že bodový zisk nelze určit 
pouze z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů. 
 
Výpočet probíhá takto: 
Písemná část se skládá ze dvou testů (psychologie, metodologie-statistika). Testy mají odlišnou relativní 
váhu, danou významem a délkou testu (psychologie – 40 %, metodologie-statistika 60 %). Počet 
správných odpovědí (tzv. hrubý skór) v jednotlivých testech označíme T1, T2. V prvním kroku se hrubé 
skóry testů přepočítají na z-skóry (z1, z2) podle vzorce z = (T – průměr T) / směrodatná odchylka T. 
Průměr a směrodatná odchylka jsou vyčíslené pro soubor všech zúčastněných uchazečů. Ve druhém 
kroku se získané z-skóry vynásobí výše uvedenými vahami. Součtem těchto vážených z-skórů získáme 
celkový skór (dále zSUM) s nulovým průměrem. Jelikož se pro hodnocení písemné části užívá celočíselná 
škála (1–50), ve třetím, závěrečném kroku převedeme zSUM na celkové body pomocí lineární 
transformace, která vždy zachovává pořadové umístění uchazečů. 
 
2. kolo – ústní část 

1) rozhovor o psychologickém tématu na základě prostudované odborné literatury a rozhovor o 
eseji (max. 25 bodů) 

2) rozhovor o motivaci uchazeče, jeho profesním směřování a dosavadních odborných aktivitách 
(max. 15 bodů) 

3) rozprava o bakalářské práci uchazeče předkládané na oboru psychologie a o jejím zpracování 
(max. 10 bodů) 
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další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky (v tištěné, nikoli elektronické podobě): 

• podrobný přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či 
osvědčeními); 

• výpis absolvovaných studijních povinností; 
• bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (v rozsahu alespoň 3 normostran); 
• portfolio písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia; 
• strukturovaný životopis. 

Uchazeč u této části zkoušky odevzdá: 
• seznam prostudované odborné literatury – citace musejí být ve formátu APA (7. vyd.) (American 

Psychological Association, 2020), na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení. 
 
Podmínkou přijetí na tento program je ukončené bakalářské studium oboru/programu 
Psychologie. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/psychologie_nmgr/ 

• web Katedry psychologie: https://kps.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Pětileté studium psychologie vede k výkonu profese psychologa ve všech oblastech psychologické praxe, 
protože absolvent studijního programu získá znalosti celého spektra teoretických a aplikovaných 
psychologických disciplín, psychologické metodologie a psychologických metod, osvojí si základní 
dovednosti pro řešení praktických úkolů. Široký profil absolventa umožňuje – ve shodě s eurostandardy 
studia programu psychologie – vykonávat odbornou psychologickou práci v mnoha oblastech praxe 
s orientací např. na ekonomiku, školství, zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství, dopravu, 
vojenství, sport, dále rovněž v oblasti psychologického výzkumu; pro vědeckovýzkumně zaměřené 
odborné psychologické aktivity lze pokračovat v doktorském studiu. 

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: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 7 
předpokládaný počet přijímaných: 8 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (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) 

 
Uchazeč musí projekt svého magisterského studia zpracovat písemně a dodat nejpozději dva týdny před 
konáním zkoušky. Projekt musí obsahovat nejen samotný nápad, ale také nárys postupu řešení, zvolené 
metody, rozvahu nad rozsahem projektu a představení toho, na jaké bádání bude projekt navazovat, co 
chce přinést nového a jak konkrétně by měl vypadat konečný výstup projektu; zřetelné by měly být 
výzkumné otázky, které si uchazeč klade a na které chce výzkumem odpovědět. Uchazeč by zpracováním 
projektu měl ukázat, že je schopen dobrého teoreticko-metodologického uchopení svých plánovaných 
témat, ale stejně tak by měl předvést i schopnost pracovat s primárními i sekundárními prameny na 
úrovni potřebné pro kvalitní zpracování zvolených témat. Projekt by měl mít rozsah cca 5 normostran a 
musí být opatřen relevantní bibliografií. 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/psychologie_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/psychologie_nmgr/
https://kps.ff.cuni.cz/
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Při pohovoru nad projektem magisterského studia má uchazeč za úkol ústně prezentovat svůj projekt a 
být připraven zodpovídat upřesňující otázky komise a o tématu diskutovat, 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 a projektem 
předložit jakékoli další materiály dokládající jeho akademické schopnosti (další studentské práce, anotace 
přednesených konferenčních příspěvků apod.). 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Pro okruhy 2) a 3) je předepsán přesný seznam témat a učebních textů, jejichž znalost je u zkoušek 
vyžadována (viz níže). 
 
Uchazeč je povinen nejpozději dva týdny před konáním zkoušky zaslat na adresu jan.kozak@ff.cuni.cz text 
projektu svého magisterského studia a svou bakalářskou práci s posudky, popř. jiný významnější písemný 
výstup. Povinnost zaslat bakalářskou práci se nevztahuje na uchazeče, kteří obhájili bakalářskou práci z 
Religionistiky na FF UK. 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. 
 
seznam okruhů a učebních textů: 
 
Metody a dějiny religionistiky 
Prameny studia: 

• Douglas, Mary, Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, London – New 
York: Routledge, 20022 (19661) 

• 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 
• Dušan Lužný, Náboženství a moderní společnost, Brno: Masarykova univerzita, 1999 
• Rudolf Otto, Posvátno, Praha: Vyšehrad, 1998 
• Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, přel. Lucie Valentinová, ExOriene: Praha, 2015 
• Daniel L. Pals, Nine Theories of Religion, Oxford – New York: Oxford University Press, 2015. 
• Roland Robertson (ed.), Sociology of Religion, Harmondsworth: Penguin, 1969 
• Eric J. Sharpe, Comparative Religion. A History, London: Duckworth, 19862 
• Arnold van Gennep, Přechodové rituály, Praha: Portál, 2008 
• 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) – Pals (Nine Theories) 185–226 
• W. Robertson Smith (1846–1894) – Warburg 41–61; Douglas 19–22; Waardenburg 150–9 
• Sigmund Freud (1856–1939) – Pals 76–115 

mailto:jan.kozak@ff.cuni.cz
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• 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 200–255 
• 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) – Přechodové rituály 11–31 + doslov Martina Pehala, str. 209–

220; Waardenburg 293–300 
• Carl Gustav Jung (1875–1961) – Wulff 414–53 
• 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 

 
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 
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 

 
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 
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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 
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. 

http://escholarship.org/uc/item/3416c82m#page-1
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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. 64–66 (kanopy), 112–117 (vešebty), 136–141 

(symbolika hrobky), 155–158 (nepravé dveře), 162–165 (sochy), 214–217 (sarkofágy); EB: s. 59–
77] 

7. Smrt a představy o zásvětí [SN II: s. 171–234] 
8. Zádušní texty [EB: s. 1–53] 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/religionistika_nmgr/ 

• web Ústavu filozofie a religionistiky: https://ufar.ff.cuni.cz/cs/ 
 
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, 
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: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 22 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) prokázání znalosti ruštiny nejméně na stupni C1 podle SERR (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: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/rusky-jazyk-literatura_nmgr/ 

• web Ústavu východoevropských studií: https://uves.ff.cuni.cz 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/religionistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/religionistika_nmgr/
https://ufar.ff.cuni.cz/cs/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/rusky-jazyk-literatura_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/rusky-jazyk-literatura_nmgr/
https://uves.ff.cuni.cz/
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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 
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: 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
 
kombinovatelnost: 
pouze sdružené studium: Starořecký jazyk a literatura (SJL), Novořecký jazyk a literatura (NJL), Latinský 
jazyk a literatura (LJL), Dějiny antické civilizace (DAC) 
samostatné a 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) 
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kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 
odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, 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 (inspirace k výběru titulů na: urls.ff.cuni.cz), 
• bakalářská práce nebo její podrobné teze, 
• stručný strukturovaný životopis. 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/recka-latinska-studia/ 

• web Ústavu řeckých a latinských studií: https://urls.ff.cuni.cz 
 

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 
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, pečlivost a přesnost a že řešení odborných problému  není možné bez 
tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností, mohou se absolventi uplatnit na všech místech, 
kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. 

SINOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 18 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
požadavky studia programu: 
Uchazeč může být absolventem bakalářského studijního programu Sinologie či podobně zaměřených 
areálových studií. Může být také absolventem studia jiného programu z oblasti humanitních či 
společenských věd, musí však prokázat adekvátní znalost čínského jazyka a sinologické vědomosti 
odpovídající zamýšlenému profilování jeho magisterského studia. 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/recka-latinska-studia/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/recka-latinska-studia/
https://urls.ff.cuni.cz/
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popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 
1) četba a překlad moderního čínského textu (úroveň B1 podle SERR) (max. 20 bodů) 
2) motivační pohovor s přihlédnutím k předloženému seznamu odborné sinologické literatury 

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

3) pohovor nad tezemi bakalářské práce či práce, kterou lze chápat jako rozsahem a závažností 
ekvivalentní k práci bakalářské (viz níže); teze jsou zahrnuty do bodového hodnocení (max. 30 
bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 

• Nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky odevzdá uchazeč teze bakalářské práce 
či práce, kterou lze chápat jako rozsahem a závažností ekvivalentní k práci bakalářské, na 
sekretariátě Katedry sinologie FF UK, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz, 

• u ústní přijímací zkoušky odevzdává uchazeč seznam přečtené odborné literatury vztahující se 
k profilování jeho zájmu v magisterském studiu; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení. 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/sinologie_nmgr/ 

• web Katedry sinologie: https://ksi.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven znalostí moderního čínského jazyka na úrovni B2 podle SERR. Dále má schopnost 
práce s jednoduššími texty v klasické čínštině (v případě zaměření na klasickou literaturu anebo na 
diachronní studium čínského jazyka je znalost klasického jazyka adekvátně vyšší). Absolvent má 
schopnost metodologicky uchopit širší témata z oblasti humanitních věd v komparativní perspektivě. 
Může pokračovat v doktorském studiu s cílem věnovat se akademické práci. Dále má základy kvalifikace 
pro práci překladatele (odborný i literární překlad) a tlumočníka, učitele čínského jazyka a pro práci na 
široké škále oblastí vyžadujících znalosti čínského jazyka a čínské kultury (sdělovací prostředky, kulturní 
a státní instituce, cestovní ruch, mezinárodní výměna). 

SOCIÁLNÍ PRÁCE 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 39 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 67 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) pohovor o tématu bakalářské práce, příp. jiné písemné práce většího rozsahu (max. 20 bodů) 
2) odborné předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, znalosti z 

daného oboru a příbuzných věd) (max. 50 bodů) 
3) pohovor o dosavadní odborné činnosti uchazeče/uchazečky a motivaci ke studiu (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč/ka u ústní části přijímací zkoušky: 

1) odevzdá seznam přečtené odborné literatury z oboru sociální práce (uvedený na samostatném 
listu/listech v tištěné podobě) – počet přečtené odborné literatury uchazečem není nijak omezen 
a uváděná literatura je pouze doporučená; minimální počet uvedených titulů v seznamu je 8 
(může zahrnovat i odborné články, nejen knihy), motivační esej (v rozsahu 1–2 NS) (uvedenou na 
samostatném listu/listech v tištěné podobě) a seznam doložených odborných praxí (uvedených 
na samostatném listu/listech v tištěné podobě). 

Podklady uvedené ad 1) – (seznam přečtené odborné literatury, motivační esej a seznam doložených 
odborných praxí) zůstávají po skončení ústní přijímací zkoušky součástí spisové dokumentace 
přijímacího řízení a uchazeči/uchazečce nebudou vráceny. 

mailto:Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/sinologie_nmgr/
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2) předkládá k nahlédnutí doklady o vykonané odborné praxi (potvrzení organizace, se kterou 
uchazeč/ka spolupracoval/a, s vyznačením rozsahu) a bakalářskou práci nebo její teze; pakliže 
předchozí studium nebylo ukončeno bakalářskou prací, předkládá uchazeč/ka jinou písemnou 
práci většího rozsahu, které je autorem. 

Podklady uvedené v bodě 2) budou uchazeči/uchazečce po skončení ústní přijímací zkoušky vráceny. 
Materiály se u ústní přijímací zkoušky odevzdávají a předkládají v tištěné podobě. 
 
přípravný kurz: koná se v dubnu 2023, informace budou zveřejněny na webu katedry 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/socialni-prace_nmgr/ 

• web Katedry sociální práce: https://ksocp.ff.cuni.cz 
 

informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent magisterského studia je plně kvalifikovaným sociálním pracovníkem podle platné legislativy. Je 
oprávněn realizovat činnosti sociální práce, jako je zejména sociální diagnostika, řešení sociálně právních 
problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, odborné činnosti 
v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, 
sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťování potřeb obyvatel obce a kraje a koordinace 
poskytování sociálních služeb. Dále je také připraven pro výkon činností v oblasti řízení sociální práce 
(sociální management), sociální analýzy a sociálního výzkumu, sociální terapie stejně jako v metodických 
a koncepčních záležitostech (sociální plánování). 
Absolventi se mohou uplatnit na pozici sociálního pracovníka v oblasti státní správy, samosprávy a 
v neziskových organizacích. Nejčastěji se jedná o pracovní pozice v resortu Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR (např. v domovech pro seniory, na místních úřadech v odboru sociálně-právní ochrany dětí, na 
úřadech práce), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (např. v dětských domovech, 
v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež), Ministerstva vnitra ČR (např. v uprchlických zařízeních), 
Ministerstva spravedlnosti ČR (např. jako asistent probační služby), Ministerstva zdravotnictví ČR (např. 
v dětském centru, v nemocnici, v psychiatrickém komunitním centru). 

SOCIOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 25 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 36 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
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: koná se v březnu 2023, informace budou zveřejněny na webu ksoc.ff.cuni.cz 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/socialni-prace_nmgr/
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další informace: 
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-

magisterske-obory/sociologie_nmgr/ 
• web Katedry sociologie: https://ksoc.ff.cuni.cz/ 
• web pro uchazeče: https://nasociologii.ff.cuni.cz/ 

 
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. 

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA: DĚJINY, POLITIKA, KULTURA / OSTMITTELEUROPA: GESCHICHTE, 
POLITIK UND KULTUR 

Tento mezinárodní navazující magisterský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se 
uskutečňuje na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Ludwig-Maximilians-
Universität München. Studium bude probíhat střídavě na obou univerzitách. 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: – 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: – 
předpokládaný počet přijímaných: 7 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; lze kombinovat se všemi studijními programy, které 
to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová ústní 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška (probíhá v českém jazyce) 

1) motivace a předpoklady ke studiu, rozprava nad dodanými materiály (CV a motivační dopis) 
(max. 20 bodů) 

2) dějiny, politika a kultura střední a východní Evropy (znalost odborné literatury a dalších zdrojů 
poznání, schopnost je interpretovat) (max. 80 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 
odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 6–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Nejpozději do 15. 5. 2023 uchazeč dodá e-mailem na adresu matej.spurny@ff.cuni.cz a v kopii na adresu 
jana.heroutova@ff.cuni.cz CV v rozsahu max. 2 normostrany, motivační dopis v rozsahu max. 3 
normostrany a seznam prostudované odborné literatury a pramenů. 

 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/sociologie_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/sociologie_nmgr/
https://ksoc.ff.cuni.cz/
https://nasociologii.ff.cuni.cz/
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• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ostmitteleuropa/ 

• web Ústavu hospodářských a sociálních dějin: https://uhsd.ff.cuni.cz/ 
• facebook Ústavu hospodářských a sociálních dějin: https://www.facebook.com/UstavHSD 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent navazujícího magisterského programu získá mimořádně kompletní vhled do dějin, 
politického myšlení a kulturní identity střední a východní Evropy, a to díky podílu výuky obou 
spolupracujících univerzit. Studium v Mnichově absolventa obohatí o otevřený přístup do intelektuálně 
bohatého světa německé historické vědy a přidružených oborů.  
Uplatnění tak může nalézt:  

• v německých, českých a dalších odborných institucích a disciplínách, jež se orientují na poznávání 
společných dějinných trajektorií, myšlení, identit a kulturních kořenů středoevropského a 
východoevropského prostoru; 

• jako expert v řadě oblastí, od médií až po zázemí politického rozhodování týkajícího se 
mezinárodní spolupráce, podpory kulturních identit či politiky dějin. 

 

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): MAĎARSKÁ STUDIA, POLONISTIKA, ROMISTIKA 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat přihlášky i 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 

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE MAĎARSKÁ STUDIA 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0 
předpokládaný počet přijímaných: 8 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 10 bodů) 
2) jazykové kompetence v maďarštině na úrovni B2 a přehled o struktuře tohoto jazyka (max. 30 

bodů) 
3) přehled o maďarské literatuře 19.–21. století (max. 30 bodů) 
4) přehled o maďarských dějinách a reáliích (max. 30 bodů) 

 
U přijímací zkoušky musí uchazeč prokázat jazykové znalosti, které jsou dány požadavky na ústní a 
písemný projev na úrovni B2 podle SERR. Zkouška začíná písemnou přípravou (v délce 30 minut) v úvodu 
dne, při níž jsou ověřovány praktické znalosti maďarštiny. V průběhu dne pak probíhá vlastní ústní 
zkouška, která se skládá ze čtyř částí. Nejdříve uchazeč vysvětlí, proč se rozhodl studovat právě program 
Středoevropská studia ve specializaci Maďarská studia na FF UK, a popíše, v čem zejména spočívá jeho 
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 maďarštiny. Třetí část 
ověřuje znalosti maďarské literatury 19.–21. století, čtvrtá část pak znalosti maďarských dějin a reálií. 
(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 ze specializace Maďarská studia na KSES FF 
UK (informace k bakalářské zkoušce, včetně seznamů doporučené literatury, jsou na stránkách katedry – 
https://kses.ff.cuni.cz). 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu (viz 1. okruh přijímací zkoušky): 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ostmitteleuropa/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ostmitteleuropa/
https://uhsd.ff.cuni.cz/
https://www.facebook.com/UstavHSD
https://kses.ff.cuni.cz/
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• 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 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam prostudované maďarské beletrie a odborné literatury relevantní pro hungaristiku. Počet položek 
seznamu není stanoven. Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč uvede 
své jméno a příjmení. 
 
další informace: 

• vizitka specializace: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/stredoevropska-studia_nmgr/stredoevropska-studia-madarska-studia_nmgr/ 

• web Katedry středoevropských studií: https://kses.ff.cuni.cz 
 

informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi samostatného studia získají odbornou způsobilost zejména v oblasti překladatelství, příp. 
tlumočnictví. Všichni absolventi se mohou uplatnit v následujících oblastech, resp. organizacích: 

• vládní a nevládní neziskové organizace působící v ČR, v Maďarsku i šíře ve střední Evropě 
zaměřené na kulturně společenské aktivity, lidská práva, budování občanské společnosti, sociální 
pomoc a poradenství; 

• česká, maďarská či další 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 ČR, Maďarska či šíře 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 v ČR, Maďarsku či dalších ve státech 
střední Evropy řídící své aktivity z center v Praze, Bratislavě, Varšavě, Budapešti. 

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE POLONISTIKA 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 6 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 10 bodů) 
2) jazykové kompetence v polštině na úrovni B2 a přehled o struktuře tohoto jazyka (max. 30 bodů) 
3) přehled o polské literatuře 19.–21. století (max. 30 bodů) 
4) přehled o polských dějinách a reáliích (max. 30 bodů) 

 
U přijímací zkoušky musí uchazeč prokázat jazykové znalosti, které jsou dány požadavky na ústní a 
písemný projev na úrovni B2 podle SERR. Zkouška začíná písemnou přípravou (v délce 30 minut) v úvodu 
dne, při níž jsou ověřovány praktické znalosti polštiny. V průběhu dne pak probíhá vlastní ústní zkouška, 
která se skládá ze čtyř částí. Nejdříve uchazeč vysvětlí, proč se rozhodl studovat právě program 
Středoevropská studia ve specializaci Polonistika na FF UK, a popíše, v čem zejména spočívá jeho 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 polštiny. Třetí část ověřuje 
znalosti polské literatury 19.–21. století, čtvrtá část pak znalosti polských dějin a reálií. (Zejména) u těchto 
dvou částí je brán zřetel na předložený seznam prostudované literatury – předpokládá se schopnost 

https://kses.ff.cuni.cz/
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uchazeče, resp. uchazečky sestavit si vlastní výběr literatury na základě předchozího studia. Úroveň 
požadovaných znalostí odpovídá bakalářské zkoušce ze specializace Polonistika na KSES FF UK 
(informace k bakalářské zkoušce, včetně seznamů doporučené literatury, jsou na stránkách katedry – 
https://kses.ff.cuni.cz). 
 
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 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam prostudované polské beletrie a odborné literatury relevantní pro polonistiku. Počet položek 
seznamu není stanoven. Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč uvede 
své jméno a příjmení. 
 
další informace: 

• vizitka specializace: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/stredoevropska-studia_nmgr/stredoevropska-studia-polonistika_nmgr/ 

• web Katedry středoevropských studií: https://kses.ff.cuni.cz 
 

informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi samostatného studia získají odbornou způsobilost zejména v oblasti překladatelství, příp. 
tlumočnictví. Všichni absolventi se mohou uplatnit v následujících oblastech, resp. organizacích: 

• vládní a nevládní neziskové organizace působící v ČR, v Polsku i šíře ve střední Evropě zaměřené 
na kulturně společenské aktivity, lidská práva, budování občanské společnosti, sociální pomoc a 
poradenství; 

• česká, polská či další 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 ČR, Polska či šíře 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 v ČR, Polsku či dalších státech střední 
Evropy řídící své aktivity z center v Praze, Bratislavě, Varšavě, Budapešti. 

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE ROMISTIKA 

počet přijatých v minulém akademickém roce: 1 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 1 
předpokládaný počet přijímaných: 8 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) romský jazyk– ověření praktických a teoretických jazykových znalostí tzv. slovenské romštiny 
(max. 40 bodů) 

2) etnologie Romů a romské umění – ověření přehledu o romských zvycích, náboženství a tvorbě 
(lidové i umělé), včetně přehledu o teoretických rámcích, ve kterých lze jednotlivé aspekty života a 
kultury Romů nahlížet; důraz je kladen na znalost komunity slovenských Romů, ale je třeba 
prokázat i přehled o ostatních romských komunitách ve světě, zejména o komunitě Romů olašských 
(max. 20 bodů) 

https://kses.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/stredoevropska-studia_nmgr/stredoevropska-studia-polonistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/stredoevropska-studia_nmgr/stredoevropska-studia-polonistika_nmgr/
https://kses.ff.cuni.cz/
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3) historie – ověření přehledu o dějinách Romů (včetně jejich indického zázemí) a jejich vlivu na 
současnou situaci; důraz bude kromě znalosti faktů kladen i na hledání souvislostí a vztahů mezi 
nimi (max. 20 bodů) 

4) motivace ke studiu a zaměření – rozprava nad seznamem přečtené literatury (max. 20 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 
odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 6–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam prostudované beletrie a odborné literatury relevantní pro romistiku. Počet položek seznamu není 
stanoven. Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno a 
příjmení. 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/stredoevropska-studia_nmgr/romistika_nmgr/ 

• web Katedry středoevropských studií: https://kses.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi jsou schopni komunikovat ve studovaném profilovém jazyce a v češtině na úrovni C1–C2 podle 
SERR a mají základy dalšího jazyka střední Evropy. Dokáží pracovat s textovými informacemi v těchto 
třech jazycích a zpracovávat je. Umějí překládat různé druhy textů mezi těmito jazyky. Na široké 
komparativní bázi jsou schopni interpretovat kulturní a společenský vývoj ve středoevropském prostoru a 
zaujímat kvalifikovaná stanoviska k aktuálním společenským výzvám v regionu. Jsou připraveni pro práci 
analytiků, překladatelů a poradců v regionu střední Evropy. Příklady pracovních oblastí: překladatelství, 
příp. tlumočnictví; 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, monitoring a tvorba informačních bází o aktuálních 
trendech v oblasti vědy, vzdělávání, kultury a společenského vývoje příslušné jazykové oblasti 
středoevropského regionu (jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, korespondent, mediální analytik, 
korektor); práce v mateřském až středním školství na nepedagogických pozicích (romský asistent); 
vědecká a vědecko-pedagogická pracoviště (vysoké školy, ústavy akademie věd, výzkumná centra); 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.). 

STŘEDOVĚKÁ STUDIA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: – 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: – 
předpokládaný počet přijímaných: 12 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; lze kombinovat se všemi studijními programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
popis přijímací zkoušky: 

1) rozprava o relevantním odborném zaměření, včetně představení bakalářské práce (max. 40 bodů) 
2) rozprava o motivaci ke studiu a dosavadních zkušenostech v oboru (max. 30 bodů) 
3) testování odborných oborových znalostí, včetně orientace v oborové literatuře a přehledu o 

primárních i sekundárních pramenech (max. 30 bodů)  
 
kritéria hodnocení motivace: 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/stredoevropska-studia_nmgr/romistika_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/stredoevropska-studia_nmgr/romistika_nmgr/
https://kses.ff.cuni.cz/
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• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 30–21 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 20–10 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 9–0 bodů 

 
Další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč u přijímací zkoušky předloží stručný životopis a také bakalářskou práci (popř. její hlavní teze a 
seznam literatury, pokud ještě není obhájena).  
Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil bakalářské studium zejména oboru/programu 
z vědních oblastí (i) historické vědy, (ii) vědy o umění, (iii) filologie a lingvistika, a (iv) filozofie, 
religionistika a teologie. Není to však podmínkou. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/stredoveka-studia/ 

• web Ústavu pro archeologii: https://upa.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v následujících oblastech a profesích: 
• Absolvent navazujícího magisterského programu Středověká studia je flexibilní a má předpoklady 

pracovat v široké škále různých typů kulturních, společenských, vzdělávacích i vědeckých institucí, v 
knihovnách, muzeích, nakladatelstvích a dalších.  

• Nachází uplatnění v komerční sféře, zvláště tam, kde je vyžadována vynikající jazyková výbava, 
kulturně-historický přehled, práce s písemnými texty, historickými předměty a znalost vybraných 
digitálních technologií.  

• Je schopen působit ve veřejné správě, a to na pracovištích vyžadujících vyšší kvalifikaci, a podílet se na 
pracích spojených s ochranou národního a evropského kulturního dědictví ve všech jeho formách. 

• Jeho znalosti a dovednosti mu umožňují ucházet se o kvalifikované a náročné pozice v zahraničí. 
 

STUDIA NOVÝCH MÉDIÍ 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 75 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 
Zkouška probíhá jako polostrukturovaný rozhovor mezi uchazečkou/uchazečem a zkušební komisí, 
hodnocení vychází z předložených materiálů a aktuálního výkonu ve čtyřech oblastech: 

1) všestranná znalost oboru (max. 25 bodů) 
2) praxe v oboru – na základě strukturovaného životopisu (max. 25 bodů) 
3) badatelský záměr – na základě badatelského záměru pro magisterské studium (max. 25 bodů) 
4) prostudovaná odborná literatura – na základě seznamu literatury (max. 25 bodů) 

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

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/stredoveka-studia/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/stredoveka-studia/
https://upa.ff.cuni.cz/
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další informace: na webu 
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-

magisterske-obory/studia-novych-medii_nmgr/ 
• webové stránky programu Studia nových médií při Ústavu informačních studií a knihovnictví: 

http://novamedia.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů samostatného studia: 
Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a 
poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a 
kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde 
je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, v široké aplikační oblasti informačních 
technologií (ve firmách a studiích zabývajících se grafickým designem, televizních a filmových ateliérech, 
reklamních agenturách, propagačních a firemních odděleních, projekčních kancelářích, softwarových 
firmách atd.), se schopností založit vlastní firmu produkující multimediální tvorbu, webové stránky, 
multimediální výukové prezentace, reklamní a propagační animované televizní a filmové klipy, počítačové 
hry apod., je projektantem informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky 
s vyspělou multimediální kulturou, tvůrcem, editorem a správcem informačních a návrhářských produktů 
určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění, informačním analytikem, 
konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a 
obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy. 
 
informace o uplatnění absolventů sdruženého studia: 
Absolvent nalezne uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních a 
poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii, v oblasti médií a 
kulturní správy, v oblasti podnikového vzdělávání, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších oblastech, kde 
je kladen důraz na komunikační a informační kompetenci, je projektantem, tvůrcem, editorem a správcem 
informačních a návrhářských produktů určených pro speciální odborné, částečně i široké občanské 
uplatnění, informačním analytikem, konzultantem pro veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední 
(celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy jakož i pro soukromoprávní instituce ziskové a 
neziskové povahy. 
 

TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA A ŠPANĚLŠTINA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA, 
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA, TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA, 
TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA 
 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat přihlášky i na více specializací 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce AJ/FJ/NJ/ŠJ: 15/5/12/6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce AJ/FJ/NJ/ŠJ: 32/11/18/9 
 
předpokládaný počet přijímaných: 
tlumočnictví: čeština – angličtina: 14 
tlumočnictví: čeština – francouzština: 14 
tlumočnictví: čeština – němčina: 14 
tlumočnictví: čeština – španělština: 14 
 
kombinovatelnost: pouze 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 navzájem (dvouspecializační studium) 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit pouze od písemné části zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu překladatelství a tlumočnictví 
nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), na niž se hlásí 
v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia. „Úspěšně absolvoval“ znamená: průměr jeho 
známek za celé dosavadní studium nebyl horší než 1,5 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného 
studijního plánu. Žádost se podává do 7. 4. 2023. V případě upuštění se uchazečům za tuto část započítává 
plný počet bodů (50). 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/studia-novych-medii_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/studia-novych-medii_nmgr/
http://novamedia.ff.cuni.cz/
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přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (max. 50 bodů, doba trvání: 110 minut) 

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny (max. 10 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka (max. 12 bodů) 
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině (max. 8 bodů) 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, reálie České 

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 10 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu (max. 10 bodů) 

 
2. kolo – ústní část (max. 50 bodů) 

1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do češtiny a 
z češtiny do cizího jazyka, s možností notace (max. 20 bodů) 

2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou (max. 5 bodů) 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost aplikace 

teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci (max. 10 bodů) 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou (max. 10 bodů) 
5) motivace ke studiu (podkladem pro tuto část zkoušky může být bakalářská práce nebo její 

relevantní část, doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.) (max. 5 
bodů) 

 
Během písemné části lze používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických 
pomůcek je zakázáno. 
Doporučená literatura k testu z teorie překladu: https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-
magisterske-studium/tlumocnictvi/. 
Seznam odborné literatury k teorii tlumočení: https://utrl.ff.cuni.cz/wp-
content/uploads/sites/149/2020/06/UTRLFF-148-version1-TT_Ustni_NMgr.pdf. 
Studium předpokládá znalost cizího jazyka na úrovni C1 dle SERR; specifické schopnosti pro rozvoj 
tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie 
překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a psychofyzické předpoklady. 
 
Písemná část přijímací zkoušky na program Překladatelství a program Tlumočnictví ve shodné jazykové 
kombinaci (např. čeština – angličtina) je totožná. Uchazeč, který se hlásí na shodné specializace v obou 
programech, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě specializace. Pokud se hlásí na 
Překladatelství: čeština – angličtina a shodnou specializaci, tj. čeština – angličtina v programu 
Tlumočnictví, získané body se mu započítávají bez dalších úprav, jelikož v obou případech lze za písemnou 
část získat nanejvýš 50 bodů. Pokud se hlásí na Tlumočnictví: čeština – francouzština, čeština – němčina 
nebo čeština – španělština a shodnou specializaci v programu Překladatelství, získané body se mu pro 
Tlumočnictví započítávají bez dalších úprav a pro Překladatelství se vynásobí dvěma a poté zaokrouhlí na 
celé body nahoru. Tento přepočet se provádí proto, že stanovený maximální počet bodů za písemnou část 
se liší (Překladatelství: všechny specializace kromě čeština – angličtina: max. 100 bodů, Tlumočnictví: 
všechny specializace: max. 50 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
upozornění k termínu konání zkoušky: 
Písemná část zkoušky na všechny specializace programů Překladatelství a Tlumočnictví se koná v jednom 
termínu (uchazeči o dvě a více specializací těchto programů budou pozváni na tentýž den a hodinu konání 
zkoušky). 
 
další informace: 

• vizitky studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/tlumocnictvi_nmgr/ 

• web Ústavu translatologie: https://utrl.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 

https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/tlumocnictvi/
https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/tlumocnictvi/
https://utrl.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/149/2020/06/UTRLFF-148-version1-TT_Ustni_NMgr.pdf
https://utrl.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/149/2020/06/UTRLFF-148-version1-TT_Ustni_NMgr.pdf
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/tlumocnictvi_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/tlumocnictvi_nmgr/
https://utrl.ff.cuni.cz/
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Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR; má 
rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon v následujících 
tlumočnických disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: 

• konsekutivní tlumočení s notací (tzv. vysoká konsekutiva), 
• simultánní tlumočení, 
• tlumočení z listu a s textem; 

má dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v domácí i cizí 
kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a mezinárodních vztahů. Získá základní obeznámenost 
s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost analyticko-kritického myšlení, 
sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost zhodnotit kvalitu tlumočnického výkonu; 
znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí teorie a praxe tlumočení; 
obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci profesních 
tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační technologie pro sběr 
informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a 
poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. 
Je připraven uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou: 

• svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, 
mezinárodní organizace a evropské instituce, 

• interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, 
• samostatné organizačně-řídicí činnosti (vlastní agentura). 

Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídicí práce 
v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa sdruženého studia se dále modifikuje a rozšiřuje podle 
druhého studovaného programu. Například při kombinaci programu Tlumočnictví s programem 
Politologie nebo Sociologie se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, 
českých vládních struktur a mezinárodní politiky. 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 8 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) rozprava o tématu bakalářské práce (max. 50 bodů) 
2) všeobecný kulturní a historický přehled (max. 25 bodů) 
3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře (max. 25 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: Uchazeč u zkoušky předloží k nahlédnutí bakalářskou práci (je-li již 
obhájená) a seznam prostudované literatury. Pokud uchazeč zatím bakalářskou práci neobhájil, představí 
ji ústně. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/verejna-sprava-spisova-sluzba_nmgr/ 

• web Katedry pomocných věd historických a archivního studia: https://kpvhas.ff.cuni.cz/cs/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu budou mít vzhledem ke kvalitní a kvalifikované přípravě široké uplatnění 
v následujících oblastech jako: 

• vedoucí pracovníci spisoven všech typů a úrovní veřejné správy, neziskových organizací a 
soukromopodnikatelské sféry (soukromého podnikání); 

• vedoucí pracovníci správních archivů; 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/verejna-sprava-spisova-sluzba_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/verejna-sprava-spisova-sluzba_nmgr/
https://kpvhas.ff.cuni.cz/cs/
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• metodici spisové služby; pracovníci ve všech oblastech veřejné správy – státní správy (ústřední – 
ministerstva, ústřední orgány státní správy, např. ČSÚ, ČÚZK, NBÚ aj.), samosprávy (městské, 
územní, profesní, zájmové) i v soukromém sektoru, pracující s tradičními analogovými a především 
elektronickými dokumenty. 

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: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 16 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: 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: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/vychodoevropska-studia_nmgr/ 

• web Ústavu východoevropských studií: https://uves.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je schopen náročné komunikace v cizojazyčném prostředí na úrovni odpovídající jeho výstupní 
jazykové kompetenci na úrovni C2 podle SERR, 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 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 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-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. 
  

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/vychodoevropska-studia_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/vychodoevropska-studia_nmgr/
https://uves.ff.cuni.cz/
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8.2.2 Učitelské programy 

UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: – 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: – 
předpokládaný počet přijímaných: 10 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi navazujícími magisterskými 
programy učitelství 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní) 
 

popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (max. 50 bodů, doba trvání: 100 minut) 

1) Uchazeč prokáže pokročilou znalost anglického jazyka rozsahem odpovídající ukončenému 
bakalářskému studiu anglistických programů pro učitelství. Obsahem zkoušky je test zaměřený na 
slovní zásobu, morfologii slovních druhů, syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí, základy 
slovotvorby a lexikální sémantiky. (max. 35 bodů) 

2) Uchazeč prokáže dobrou orientaci a znalosti v literárněvědné a kulturněhistorické problematice 
oboru rozsahem odpovídající ukončenému bakalářskému studiu anglistických programů 
zaměřených na vzdělávání. (max. 15 bodů) 

 
2. kolo – ústní část (max. 50 bodů) 

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

2) motivace ke studiu a zájem o obor (max. 10 bodů) 
Druhá část probíhá v anglickém jazyce. Sestává z konverzace, při níž student prokáže schopnost 
prakticky používat angličtinu, 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 angličtiny, 
pedagogické zkušenosti apod. 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor (max 10 bodů): 
• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 

náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů 
• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 

odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–4 bodů 
• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající 

náplni studia programu na FF UK: 3–0 bodů 
3) prokázání didaktických kompetencí (max. 15 bodů) 

Třetí část probíhá v anglickém jazyce. Uchazeč prokáže základní orientaci v problematice 
jazykové akvizice (max. 5 bodů). Dále prokáže schopnost didakticky uchopit vybraný základní jev 
z anglické gramatiky či slovní zásoby (max. 10 bodů). 

4) praktická znalost anglického jazyka (max. 15 bodů) 
Ve čtvrté části zkoušky je zhodnocena úroveň anglického jazyka prokázaná v rámci okruhů 2) a 3) 
dle následujících kritérií: 
• výborná znalost – uchazeč hovoří přesnou, bohatou, plynulou a kultivovanou angličtinou bez 

závažnějších nedostatků alespoň na úrovni C1+: 15–11 bodů 
• průměrná znalost – uchazeč hovoří přesnou, bohatou, plynulou a kultivovanou angličtinou s 

menšími nedostatky na úrovni C1: 10–5 bodů 
• podprůměrná znalost – uchazeč má v různých rovinách závažnější problémy při mluvené 

komunikaci v angličtině, jejíž úroveň je nižší než C1: 5–0 bodů 
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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 ve vytištěné podobě odevzdává: 

• seznam četby vztahující se k didaktice anglického jazyka (s uvedením jména a příjmení uchazeče) 
• 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: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-anglickeho-jazyka-literatury/ 

• web Ústavu anglického jazyka a didaktiky: https://uajd.ff.cuni.cz/ 
• web Ústavu anglofonních literatur a kultur: http://ualk.ff.cuni.cz/ 
• web Učitelství na FF UK: https://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 jazykových školách, vzdělávacích agenturách a neziskových 
organizacích 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 Aplikovaná lingvistika a 
didaktika jazyka (FF UK) či Anglický jazyk a literatura s didaktikou PedF UK) 

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 33 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 53 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
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) 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor: 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-anglickeho-jazyka-literatury/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-anglickeho-jazyka-literatury/
https://uajd.ff.cuni.cz/
http://ualk.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 
odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 6–0 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 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 od této části zkoušky 
upuštěno a uchazeč za ni získá 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 ve vytištěné podobě k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-ceskeho-jazyka-literatury_nmgr/ 

• web Ústavu českého jazyka a teorie komunikace: https://ucjtk.ff.cuni.cz/ 
• web Ústavu české literatury a komparatistiky: https://uclk.ff.cuni.cz/ 
• web Učitelství na FF UK: https://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. 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-ceskeho-jazyka-literatury_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-ceskeho-jazyka-literatury_nmgr/
https://ucjtk.ff.cuni.cz/
https://uclk.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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UČITELSTVÍ ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 23 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
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 (výhodou, nikoliv podmínkou je zkušenost s vedením kroužků 
pro děti a mládež, zkušenost s doučováním, lektorská činnost apod.) (max. 20 bodů) 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor: 
• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 

náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů 
• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 

odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 
• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající 

náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů 
3) český jazyk: diskuse k vybranému jevu z českého jazyka nebo lingvistickému problému 

vycházející ze seznamu odborné literatury předloženého uchazečem (max. 35 bodů) 
4) rozbor textu: komentář k textu nerodilého mluvčího, tedy cizince, event. jiné osoby, která češtinu 

(dosud) nezvládla na úrovni odpovídající běžné úrovni dospělého rodilého mluvčího (max. 35 
bodů) 

 
Při hodnocení všech částí zkoušky bude přihlédnuto také k tomu, zda je uchazeč schopen kultivovaného 
ústního projevu v češtině. 
 
V první části 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 od této části zkoušky 
upuštěno a uchazeč za ni získá 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, 
• nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor. 

Tyto materiály se předkládají ve vytištěné podobě k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-cestiny-jako-ciziho-jazyka_nmgr/ 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-cestiny-jako-ciziho-jazyka_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-cestiny-jako-ciziho-jazyka_nmgr/
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• web Ústavu českého jazyka a teorie komunikace: https://ucjtk.ff.cuni.cz/ 
• web Učitelství na FF UK: https://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 jazykových školách, vzdělávacích agenturách a neziskových 
organizacích 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 oborech Český jazyk, Didaktika 
konkrétního jazyka, Pedagogika a oborech blízkých. 

UČITELSTVÍ FILOZOFIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 16 
předpokládaný počet přijímaných: 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 a zájem o obor (výhodou, nikoliv podmínkou je zkušenost s vedením kroužků 
pro děti a mládež, zkušenost s doučováním, lektorská činnost apod.; výhodou jsou také zkušenosti 
související s filozofií či jejím učitelstvím, např. filozoficky orientované seminární práce, doložená 
účast na filozofických kurzech na vysoké škole apod.) (max. 20 bodů) 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor: 
• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 

náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů 
• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 

odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 
• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající 

náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů 
3) posouzení argumentačních, formulačních a interpretačních dovedností na základě předem 

dodaných písemných materiálů (bakalářské či rozsáhlejší seminární práce) a rozpravy nad nimi 
(max. 30 bodů) 

4) rozhovor nad seznamem prostudované primární filozofické literatury (seznam musí sestávat z 8 
až 10 položek dle volby uchazeče) (max. 40 bodů) 

V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče 
v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá 
ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující 
absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky 
prominuta a získá za ni plný počet bodů (10). 
 
doporučená literatura k prvnímu okruhu zkoušky: 
pedagogika 
Kalhous, Z.; Obst, O. (2003). Didaktika sekundární školy. Olomouc: UP. 
Kasíková, H.; Vališová, A. a kol. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing. 
Petty, G. (2013). Moderní vyučování. Praha: Portál. 
Strouhal, M. (2013). Teorie výchovy. Praha: Grada Publishing. 
 
psychologie 

https://ucjtk.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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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: 
Každý uchazeč doručí nejpozději do 16. 5. 2023 na e-mailovou adresu sekretariátu Ústavu filosofie a 
religionistiky (ufar@ff.cuni.cz) v elektronické podobě následující materiály: 

• bakalářskou práci (není-li dokončena, pak její co nejrozsáhlejší část); případně další rozsáhlejší 
seminární práce z předchozího vysokoškolského studia dle vlastního výběru (o maximálním 
celkovém rozsahu 30 normostran), 

• podrobný výpis předmětů absolvovaných během bakalářského či jiného vysokoškolského studia 
• seznam prostudované primární odborné filosofické literatury (seznam musí sestávat z 8 až 10 

položek dle volby uchazeče). 
 

další informace: 
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-

magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-filozofie-pro-ss_nmgr/ 
• web Ústavu filosofie a religionistiky: http://ufar.ff.cuni.cz/ 
• web Učitelství na FF UK: https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu jsou připraveni: 

• vykonávat učitelskou profesi v oboru filosofie i v aprobacích tomuto oboru blízkých na všech 
druzích a typech středních škol a na druhém stupni základní školy, 

• 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 schopnost kritického myšlení či schopnost 
zjednat si nadhled v rozhodovacích procesech, 

• ucházet se o pokračování v doktorském studiu, primárně v programech Filozofie, Pedagogika a 
programech blízkých a pracovat jako akademický nebo vědecký pracovník. 

UČITELSTVÍ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 15 
předpokládaný počet přijímaných: 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 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 od této části zkoušky 
upuštěno a uchazeč za ni získá plný počet bodů (10). 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu o obor: 

mailto:ufar@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-filozofie-pro-ss_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-filozofie-pro-ss_nmgr/
http://ufar.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 6–0 bodů 

 
Okruhy k přijímacím zkouškám jsou dostupné na webové stránce https://urs.ff.cuni.cz/ (přijímací řízení). 
 
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 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, 
• nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor. 

Tyto materiály se předkládají ve vytištěné podobě k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
přípravný kurz: koná se; informace budou zveřejněny na webových stránkách ústavu 
(https://urs.ff.cuni.cz) 
 
další informace: na webu 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-francouzskeho-jazyka-literatury-pro-ss/ 

• web Ústavu románských studií: https://urs.ff.cuni.cz/ 
• web Učitelství na FF UK: https://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 HISTORIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 22 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
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 

https://urs.ff.cuni.cz/
https://urs.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-francouzskeho-jazyka-literatury-pro-ss/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-francouzskeho-jazyka-literatury-pro-ss/
https://urs.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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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, všeobecný kulturně-politický přehled (max. 20 bodů) 
3) české dějiny, orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené literatury (max. 35 bodů) 
4) obecné/světové dějiny, orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené 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 od této části zkoušky 
upuštěno a uchazeč za ni získá plný počet bodů (10). 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, 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 prostudované literatury, 
• nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor 

Tyto materiály se přikládají ve vytištěné podobě k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-historie_nmgr/ 

• web Ústavu světových dějin: https://usd.ff.cuni.cz 
• web Učitelství na FF UK: https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu jsou připraveni: 

• uplatnit se jako učitelé předmětu dějepis, historický či společenskovědní seminář, a to především 
na středních školách, 

• uplatnit se jako lektoři kurzů, například v paměťových institucích (muzea, galerie, památníky 
atp.) či kurzech celoživotního vzdělávání, jako odborní poradci při tvorbě vzdělávacích a 
popularizačních pořadů či projektů nebo v odborné redakční práci. 

UČITELSTVÍ LATINSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 1 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3 
předpokládaný počet přijímaných: 20 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-historie_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-historie_nmgr/
https://usd.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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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: překlad a gramatický výklad krátkého klasického latinského textu (max. 35 bodů) 
4) literatura, kultura, dějiny: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtených děl římské 

literatury (v originále i překladech), odborné literatury a beletrie (max. 35 bodů) 
 
V prvním okruhu zkoušky půjde o strukturovaný rozhovor zaměřený na orientovanost uchazeče 
v pedagogicko-psychologických souvislostech edukační praxe. Uchazeči, který přijímací komisi odevzdá 
ověřenou kopii diplomu nebo doklad (vystavený studijním oddělením příslušné vysoké školy) potvrzující 
absolvování libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část zkoušky 
prominuta a získá za ni plný počet bodů (10). 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, 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: 
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 (inspirace k výběru titulů na: urls.ff.cuni.cz), 
• bakalářská 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. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-latinskeho-jazyka-literatury-pro-ss/ 

• web Ústavu řeckých a latinských studií: https://urls.ff.cuni.cz 
• web Učitelství na FF UK: https://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, 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-latinskeho-jazyka-literatury-pro-ss/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-latinskeho-jazyka-literatury-pro-ss/
https://urls.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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• 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: 6 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
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) německá lingvistika (max. 35 bodů) 
4) německojazyčná literatura a kultura: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené 

beletrie a odborné literatury (max. 35 bodů) 
 

V prvním okruhu zkoušky jde 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 od této části zkoušky 
upuštěno a uchazeč za ni získá plný počet bodů (10). V lingvistické části je uchazeči předložen úryvek 
autentického textu v němčině na úrovni B2 podle SERR, jehož část uchazeč přečte nahlas, shrne jeho 
obsah vlastními slovy a následně vede se zkoušejícím rozhovor na témata týkající se vybraných 
jazykových jevů němčiny. Témata vycházejí z předloženého úryvku. Při zkoušce z německojazyčné 
literatury a kultury 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 vývojem dané doby. Vychází se z předloženého seznamu přečtené 
literatury. Části 2) – 4) přijímací zkoušky jsou vedeny v němčině a do bodového hodnocení všech tří částí 
vplývá také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická 
bezchybnost). Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B2 podle SERR. K jazykovým diplomům a 
certifikátům se při přijímací zkoušce nepřihlíží. 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, 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. 
 
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 
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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 ve vytištěné podobě k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-nemeckeho-jazyka-literatury_nmgr/ 

• web Oddělení germanistiky Ústavu germánských studií: https://german.ff.cuni.cz 
• web Učitelství na FF UK: https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/ 

 
přípravný kurz: koná se, víkendový prezenční, podrobnosti viz web 
https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy (Ústav germánských studií – informace pro 
uchazeče) 
 
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: 1 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 5 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
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 literatury 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 od této části zkoušky 
upuštěno a uchazeč za ni získá plný počet bodů (10). 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor: 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-nemeckeho-jazyka-literatury_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-nemeckeho-jazyka-literatury_nmgr/
https://german.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy
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• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, 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 prostudované literatury (uchazeč předloží seznam literatury s alespoň 30 položkami, 
zahrnujícími beletrii a odbornou literaturu) – předkládá se ve vytištěné podobě k nahlédnutí 
u přijímací zkoušky 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-ruskeho-jazyka_nmgr/ 

• web Ústavu východoevropských studií: https://uves.ff.cuni.cz 
• web Učitelství na FF UK: https://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: 2 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3 
předpokládaný počet přijímaných: 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 a praktická znalost španělského jazyka (max. 20 bodů) 
kritéria hodnocení motivace a zájmu obor: 
• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 

náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-ruskeho-jazyka_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-ruskeho-jazyka_nmgr/
https://uves.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 
odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 6–0 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 od této části zkoušky 
upuštěno a uchazeč za ni získá 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: 

• 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 https://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 ve vytištěné podobě odevzdává: 

• seznam četby nejméně čtyřiceti děl španělsky psaných literatur (na seznamu uchazeč uvede své 
jméno a příjmení), 

• odborný životopis, 
• případně potvrzení o absolvování bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání (viz výše). 

 
U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: 

https://urs.ff.cuni.cz/
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• výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části, 
• doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor. 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-spanelskeho-jazyka-literatury_nmgr/ 

• web Ústavu románských studií: https://urs.ff.cuni.cz/ 
• web Učitelství na FF UK: https://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. 

  

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-spanelskeho-jazyka-literatury_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ucitelstvi_nmgr/ucitelstvi-spanelskeho-jazyka-literatury_nmgr/
https://urs.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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8.2.3 Neučitelské programy akreditované v cizích jazycích 

ANGLICKÝ JAZYK A LINGVISTIKA (ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS) 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 8 
předpokládaný počet přijímaných: 3 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
Jazykem výuky je angličtina. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (max. 50 bodů, doba trvání: 100 minut) 

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

 
2. kolo – ústní část (pohovor, celkem max. 50 bodů) 

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

 
Ve druhém kole se hodnotí: 

• motivace ke studiu anglického jazyka a lingvistiky (uchazeč má prokázat hlubší zájem o anglický 
jazyk a lingvistiku; očekává se obecná představa o profesním uplatnění v návaznosti na zvolený 
studijní obor); 
kritéria hodnocení motivace: 
- přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 

obsahu studia programu na FF UK: 15–11 bodů 
- částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 

odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 10–5 bodů 
- nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající 

obsahu studia programu na FF UK: 4–0 bodů 
• znalost anglického gramatického systému a příslušné jazykovědné terminologie (v rozsahu 

odpovídajícím ukončenému bakalářskému studiu anglistických oborů na předních českých 
univerzitách) a jazykové dovednosti (včetně adekvátní znalosti psané a mluvené odborné 
angličtiny). 

 
další požadavky: žádné (nejsou požadovány žádné certifikáty o zkouškách z angličtiny) 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/english-language-linguistics_nmgr/ 

• web Ústavu anglického jazyka a didaktiky: https://uajd.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent programu Anglický jazyk a lingvistika ovládá na vysoké úrovni jak obecnou, tak odbornou 
angličtinu v oblasti filologie a dalších humanitních vědních oborů; rozumí do hloubky teorii a metodologii 
anglické lingvistiky včetně lingvistiky aplikované. Najde široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba 
výborné znalosti angličtiny a otevřeného, zasvěceného a flexibilního přístupu. Nejúspěšnější absolventi 
pokračují ve studiu v doktorských studijních programech v České republice nebo v zahraničí. 
 
ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS 
 
form and type of study: full-time, master’s (follow-up graduate) programme 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/english-language-linguistics/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/english-language-linguistics/
https://uajd.ff.cuni.cz/
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number of applicants admitted in the previous academic year: 0 
number of applicants admitted in the previous academic year: 8 
anticipated number of applicants to be admitted: 3 
permitted combinations: single-curriculum or double-curriculum study; may be combined with any 
other master’s programme where double-curriculum study with this programme is permissible 
admission without entrance examination: not permissible 
 
The language of instruction is English. This is a fee-paying programme; the annual fee is CZK 110 000. 
 
entrance examination: two-rounds (written and oral) 
 
entrance examination description: 
1st round – written test (max. 50 points; duration: 100 minutes) 

1. linguistic analysis of an English text 
The first round focuses on a linguistic analysis of an English text: morphological description of 
word classes, syntactic analysis of simple and multiple sentences, basic principles of word-
formation and lexical semantics, general knowledge of the history of the English language, 
knowledge of the functional description of the grammatical system and the relevant grammatical 
categories. 

 
2nd round – oral examination (interview, max. 50 points) 

1. motivation for studying English language and linguistics (max. 15 points) 
2. the English grammar system and language skills (max. 35 points) 

 
The second round aims: 

• to assess the applicant’s motivation for studying the English language and linguistics (the 
applicant is expected to demonstrate a keen interest in the English language and linguistics and a 
general idea of employment possibilities after graduation), 
Criteria for assessing motivation and interest in the field: 

- convincing motivation – the motivation is clearly and specifically articulated and sufficiently 
defended, it is relevant to the English Language and Linguistic programme: 15-11 points 

- partially convincing motivation – the motivation is formulated and defended relatively 
specifically, it is quite relevant to the English Language and Linguistic programme: 10-6 points 

- unconvincing motivation - the motivation is vaguely explained and insufficiently defended, it is 
not very relevant to the English Language and Linguistic programme: 5-0 points 

• to assess the applicant’s knowledge of the English grammatical system and relevant linguistic 
terminology (which is expected to correspond to that following completion of a BA degree in 
English linguistics at a major Czech university) and language skills (including an appropriate 
command of academic English, both written and spoken). 

 
other requirements: none (no certificates of English proficiency are required) 
 
additional information: 

• refer to the Department’s website at https://uajd.ff.cuni.cz/ (Department of English Language and 
ELT Methodology) 

• programme details: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/english-language-linguistics_nmgr/ 

 
information on graduate prospects: 
The graduate of this programme will have acquired a sound mastery of both practical and specialized 
English in philology and other disciplines within the humanities, and will possess a comprehensive 
knowledge of the theory, methodology and practical applications of English linguistics. He or she will have 
a wide range of employment opportunities in all areas where an excellent knowledge of English and an 
open and informed attitude and all-round versatility are required. The most promising graduates continue 
their studies in doctoral programmes in the Czech Republic or abroad. 

LOGIKA (LOGIC) 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 1 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 2 

https://uajd.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/english-language-linguistics_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/english-language-linguistics_nmgr/
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předpokládaný počet přijímaných: 5 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího 
magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
Jazykem výuky je angličtina. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná: posouzení zaslaných materiálů, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část: posouzení zaslaných materiálů – hodnocení badatelského záměru (max. 50 bodů) 
 
Do 31. 3. 2023 je nutné na e-mail jana.jirouskova@ff.cuni.cz zaslat badatelský záměr pro magisterské 
studium o rozsahu zhruba 5 stran A4, který bude obsahovat odkazy a dodržovat zavedené akademické 
standardy. Badatelský záměr musí být jasně formulovaný, představovat originální pohled na některé téma 
v oboru logiky a mít potenciál pro to, aby na jeho základě byla v průběhu studia zpracována diplomová 
práce. 
 
2. kolo – ústní zkouška 
Látka odpovídající hlavním předmětům vyučovaným v bakalářském programu Logika na Filozofické 
fakultě UK: 

1) klasická logika I, II (max. 20 bodů) 
2) teorie množin a vyčíslitelnost (max. 20 bodů) 
3) filozofie logiky (max. 10 bodů) 

 
kritéria hodnocení badatelského záměru: 

• jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 50–38 bodů 
• jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 37–25 

bodů 
• slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu by byla pouze hypotetická: 24–13 bodů 
• naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 12–1 bodů 
• nedodání: 0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné (nevyžaduje se jazykový certifikát potvrzující znalost angličtiny) 

 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/logic_nmgr/ 

• web Katedry logiky: https://logic.ff.cuni.cz/ 
 
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 s lingvistikou a 
s právní vědou. Absolventi se obecně mohou uplatnit ve všech oblastech, kde se pracuje s formálními a 
kvantitativními metodami a využívá se kritická analýza problémů, často ve formalizovaném prostředí 
(softwarové nebo právní firmy, státní správa či vzdělávací instituce). Absolventi mohou pokračovat 
v doktorském studiu programu logika. 
 
LOGIC 
 
form and type of study: full-time, master’s (follow-up graduate) programme 
number of applicants admitted in the previous academic year: 1 
number of applicants in the previous academic year: 2 
anticipated number of applicants to be admitted: 5 
permitted combinations: single-curriculum or double-curriculum study; may be combined with any 
other master’s programme where double-curriculum study with this programme is permissible 
admission without entrance examination: not permissible 
 
The language of instruction is English. This is a fee-paying programme; the annual fee is CZK 110 000. 
 

mailto:jana.jirouskova@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/logic_nmgr/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/logic_nmgr/
https://logic.ff.cuni.cz/
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entrance examination: two-rounds (written – assessment of materials submitted; followed by an oral 
interview) 
 
entrance examination description: 
1st round – written part: assessment of materials sent – assessment of MA research proposal (max. 50 
points) 
 
Applicants are required to send an outline of their MA research proposal via e-mail to 
jana.jirouskova@ff.cuni.cz by 31 March 2023; the outline of approx. 5 A4 pages must contain references 
and comply with established academic standards. The submitted research proposal must be clearly 
formulated, present an original approach to a topic in the field of logic and have potential for serving as a 
starting point for a diploma thesis to be written in the course of the programme. 
 
2nd round – oral examination 
Topics covered in the BA programme in Logic at the Faculty of Arts, Charles University: 

1. classical logic I, II (max. 20 points) 
2. set theory and recursion theory (max. 20 points) 
3. philosophy of logic (max. 10 points) 

 
research proposal evaluation criteria: 

• clearly formulated and exhibiting expertise, contains only minor deficiencies: 50–38 points 
• clearly formulated and exhibiting expertise, contains major deficiencies, but is still acceptable: 

37–25 points 
• weak and unconvincing, very low probability of successful completion of project: 24–13 points 
• totally unsatisfactory, exhibiting poor knowledge of the topic: 12–1 points 
• failure to submit project outline: 0 points 

 
other requirements: none (no certificates of English proficiency are required) 

 
additional information: 

• refer to the Department’s website at https://logic.ff.cuni.cz/ (Department of Logic) 
• programme details: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-

magisterske-obory/logic_nmgr/ 
 
information on graduate prospects: 
Logic is a theoretical programme which relies on mathematical methods and which can be applied in 
mathematics, computation and specific fields of philosophy. Logic has also connections to linguistics and 
law theory. In general, graduates can be employed in all areas which deal with formal and quantitative 
methods and rely on critical analysis of problems, often in formalized environments (software or legal 
companies, government or educational institutions). Graduates can continue in a doctoral programme 
(PhD) in logic. 

RUSKÁ STUDIA (STUDIJNÍ PROGRAM BORISE NĚMCOVA) / РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИМЕНИ БОРИСА НЕМЦОВА) 

Studijní program je realizován ve spolupráci s FSV UK. 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: – 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: – 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
Jazykem výuky je ruština. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
popis přijímací zkoušky: ústní zkouška 

1) prokázání znalosti angličtiny nejméně na stupni B2 podle SERR formou rozpravy o motivaci ke 
studiu daného programu (max. 20 bodů) 

2) prokázání orientace v dějinách Ruska (max. 40 bodů) 
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3) prokázání znalosti politických a sociálních reálií současného Ruska (max. 40 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky) 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-
magisterske-obory/ruska-studia-ru/ 

• web Ústavu východoevropských studií: https://uves.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ruská studia (studijní program 
Borise Němcova) / Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова) 
bude schopen samostatně analyzovat proměny ruské společnosti, zahraniční politiky, ekonomiky, 
žurnalistiky, mediální scény a politicko-ústavního systému od roku 1991 do současnosti v mezinárodním 
kontextu, bude vybaven kompetencí kritické práce s informačními zdroji, bude se orientovat v nejnovější 
odborné literatuře a metodologických přístupech, bude připraven k pokračování v postgraduálním studiu 
cizojazyčných (ruština, angličtina) doktorských studijních programů zaměřených na studium Ruska a 
východní Evropy s odpovídající metodologickou základnou (zejména historie, politologie, sociologie). 
Znalosti a návyky získané během studia umožní absolventovi navazujícího magisterského studijního 
programu Ruská studia (studijní program Borise Němcova) / Российские исследования 
(образовательная программа имени Бориса Немцова) zapojit se do činnosti domácích i zahraničních 
organizací zaměřujících se na Rusko, postsovětský prostor nebo ruskojazyčné komunity mimo Rusko, 
působit ve sféře ekonomických vztahů a turismu, v tradičních i nových médiích, ve státních orgánech i v 
nevládních organizacích. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Ruská studia (studijní 
program Borise Němcova) / Российские исследования (образовательная программа имени Бориса 
Немцова) bude připraven k práci v mezinárodních odborných týmech a projektové činnosti, ke 
zpracovávání analytických a informačních materiálů k problematice postsovětského Ruska a jeho vztahů se 
světem. 
 
РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИМЕНИ БОРИСА НЕМЦОВА) 
 
Образовательная программа реализуется в сотрудничестве с факультетом социальных наук 
Карлова университета 
 
 
форма и вид обучения: очная постдипломная магистерская программа 
количество абитуриентов, принятых в предыдущем учебном году: – 
количество абитуриентов в предыдущем учебном году: – 
предполагаемое количество поступающих: 20 
допустимые комбинации: только отдельно; нельзя совмещать с другой программой 
зачисление без вступительных экзаменов: не допускается 
 
Язык обучения: русский. Программа платная. Стоимость года обучения: 110 000 CZK 
 
вступительный экзамен: одноэтапный (устный) 
oписание вступительного экзамена: 
устный экзамен 
1) демонстрация знания английского языка не ниже уровня B2 (по CEFR для языков) в форме 
рассказа о мотивации к обучению по данной программе (макс. 20 баллов) 
2) демонстрация базовых знаний по истории России (макс. 40 баллов) 
3) демонстрация знания политических и социальных реалий современной России (макс. 40 баллов) 
 
дополнительные требования к экзамену: 
список прочитанной литературы (предъявляется на вступительном экзамене) 
 
дополнительная информация: 
• презентация образовательной программы: 
• сайт Института восточноевропейских исследований: https://uves.ff.cuni.cz 
 
информация о перспективах выпускников: 
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Выпускник двухгодичной постдипломной магистерской образовательной программы «Российские 
исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова)» сможет самостоятельно 
анализировать изменения, происходящие в российском обществе, внешней политике, экономике, 
журналистике, медиапространстве и политико-конституционной системе с 1991 года по 
настоящее время в международном контексте, будет обладать умением критически работать с 
информационными ресурсами, будет знаком с соответствующей новейшей научной литературой и 
методологическими подходами, будет готов далее продолжить постдипломное обучение по 
русско- и англоязычным программам аспирантуры, ориентированным на изучение России и 
Восточной Европы с соответствующей методологической базой (особенно история, политология, 
социология). Приобретенные в ходе обучения знания и умения позволят выпускнику 
постдипломной магистерской образовательной программы «Российские исследования 
(образовательная программа имени Бориса Немцова)» участвовать в работе отечественных и 
зарубежных организаций, ориентированных на Россию, постсоветское пространство или 
русскоязычные сообщества за пределами России, работать в сфере экономических отношений и 
туризма, в традиционных и новых СМИ, в государственных органах и в неправительственных 
организациях. Выпускник постдипломной магистерской образовательной программы «Российские 
исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова)» будет подготовлен к работе в 
международных профессиональных командах и проектной деятельности, к разработке 
аналитических и информационных материалов по проблемам постсоветской России и ее 
отношений с миром 


