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8.1.1 Neučitelské programy 

ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 31 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 120 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 37 minut) 

1) test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů) 
2) vědomostní test (max. 35 bodů) 

 
2. kolo – ústní část 

1) motivace ke studiu programu (max. 10 bodů) 
2) orientace v oboru a příbuzných disciplínách (max. 30 bodů) 
3) diskuse nad předloženým seznamem literatury (max. 10 bodů) 

 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test 
obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy 
a dvouspecializace. 
 
zaměření vědomostního testu, orientace v oboru a příbuzných disciplínách: 
všeobecný kulturně-historický přehled, vědecké a odborné pojmy a termíny, základní poznatky z oboru 
andragogika a personální řízení a z příbuzných disciplín (zejména psychologie, sociologie, pedagogika, 
filozofie) 
 
algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část: 
Výpočet bodového zisku za písemnou část vychází z počtu správných odpovědí v jednotlivých testech 
všech uchazečů, které jsou následně transformovány algoritmem vyjadřujícím individuální výkon 
(umístění) uchazeče v rámci referenčního souboru všech uchazečů. Distribuce bodových zisků (hrubé 
chybové skóry) jsou převáděny na normálně rozdělené skóry vážené, bodový zisk tak nelze určit pouze z 
počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů. Umístění každého uchazeče v rámci 
normální distribuce je dáno počtem těch, kteří dosáhli lepších výsledků (tj. menšího počtu chyb). Testy 
nemají stejnou váhu, což je dáno jejich rozdílnou délkou a dále jejich významem v celé testové sadě. Váhy 
jednotlivých testů jsou stanoveny následovně: test obecných studijních předpokladů – 30 %, vědomostní 
test – 70 %. 
 
kritéria hodnocení motivace: 

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

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
obsahu studia programu na FF UK: 6–3 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající obsahu studia 
programu na FF UK: 2–0 bodů 

 
další požadavky k ústní zkoušce: 
Uchazeč odevzdá komisi vytištěný seznam prostudované oborově relevantní literatury (včetně nejméně 
tří cizojazyčných titulů) v požadované citační normě ČSN ISO 690: 2011 a vytištěný strukturovaný 
životopis v českém jazyce. 
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přípravný kurz: 
koná se, informace budou zveřejněny na webu https://kanpr.ff.cuni.cz/cs/pripravny-kurz-ke-studiu-2 
(Katedra andragogiky a personálního řízení) 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/andragogika_ps/ 

• web Katedry andragogiky a personálního řízení: https://kanpr.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit na pozicích specialistů a na vedoucích pozicích v různých typech organizací 
(v podnikatelské sféře – v českých i nadnárodních společnostech, ve veřejném sektoru, v neziskovém 
sektoru, ve sféře sociálních služeb; v kulturních a zájmových organizacích, v církevních organizacích, 
v médiích ad.) zejména v těchto oblastech: 

• koncepční činnost v personálním řízení a ve vzdělávání a rozvoji pracovníků, 
• tvorba systémů v personálním řízení, 
• projekty ve vzdělávání a rozvoji pracovníků, 
• tvorba metodik v dílčích personálních procesech, 
• tvorba metodik vzdělávacích programů a aktivit, 
• poradenství v personálním řízení, 
• poradenství v dalším vzdělávání, 
• lektorská nebo trenérská činnost v dalším vzdělávání. 

ANGLISTIKA – AMERIKANISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 101 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 530 
předpokládaný počet přijímaných: 95 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) 

1) kulturně-literární test (max. 20 bodů) 
2) porozumění populárně naučnému textu (max. 20 bodů) 
3) lingvistický test (max. 20 bodů) 
4) gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 20 bodů) 
5) esej na literární téma v rozsahu 250–300 slov (max. 20 bodů) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Anglický jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se 
mu započítává pro oba programy. 
 
Přijímací zkouška testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického jazykového 
systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost praktického 
jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého vyjadřování 
o složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárně-teoretické a obecné 
společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí. Požadovaná jazyková 
úroveň je minimálně B2 podle SERR. Není požadován žádný jazykový certifikát. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: koná se 
Anglistika nanečisto (informace na webu https://uajd.ff.cuni.cz/uchazec/pripravne-kurzy-na-bakalarsky-
obor-anglistika-amerikanistika/) 

https://kanpr.ff.cuni.cz/cs/pripravny-kurz-ke-studiu-2
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/andragogika_ps/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/andragogika_ps/
https://kanpr.ff.cuni.cz/
https://uajd.ff.cuni.cz/uchazec/pripravne-kurzy-na-bakalarsky-obor-anglistika-amerikanistika/
https://uajd.ff.cuni.cz/uchazec/pripravne-kurzy-na-bakalarsky-obor-anglistika-amerikanistika/
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další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/anglistika-amerikanistika/ 

• web Ústavu anglického jazyka a didaktiky: https://uajd.ff.cuni.cz/ 
• web Ústavu anglofonních literatur a kultur: http://ualk.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• ve státních institucích, soukromých firmách či neziskovém sektoru se zahraniční orientací, 
• v institucích Evropské unie, 
• v diplomacii, 
• v IT oblasti, např. v oblastech zpracování přirozeného jazyka (AI, chatbots, rozpoznávání řeči), 

syntézy řeči atp., 
• v aplikované lingvistice např. při práci na slovnících a jazykových korpusech, 
• ve školství jako znalci anglického jazyka a dějin, literatury a kultury anglicky mluvících zemí, 
• jako překladatelé literárních i neliterárních textů z angličtiny a do angličtiny, 
• na redaktorských pozicích v médiích, nakladatelstvích nebo tiskových odděleních, 
• v reklamě (kreativní tvorba v angličtině, pojmenovávání produktů, míst apod.). 

ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 28 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 55 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

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

 
2. kolo – ústní část 

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

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

 
Uchazeč u přijímací zkoušky prokáže zájem o obor doložený studiem literatury, orientačními znalostmi 
některých archeologických lokalit, významných nálezů a specializovaných muzejních expozic apod. Dále 
prokáže znalost cizího jazyka na úrovni B1 (překlad odborného textu z angličtiny, francouzštiny nebo 
němčiny dle výběru uchazeče). 
 
další požadavky ke zkoušce: 
stručné CV, seznam odborné literatury se vztahem k oboru, všechny doklady vztahující se k případné praxi 
na archeologickém výzkumu, odborné středoškolské práce s tématy se vztahem k oboru (předkládá se 
k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/archeologie-praveku-stredoveku/ 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/anglistika-amerikanistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/anglistika-amerikanistika/
https://uajd.ff.cuni.cz/
http://ualk.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/archeologie-praveku-stredoveku/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/archeologie-praveku-stredoveku/
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• web Ústavu pro archeologii: https://upa.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi studijního programu se uplatňují zvláště: 

• ve sférách týkajících se obecně národního kulturního dědictví, péče o movité i nemovité památky, 
kulturní krajinu, renovaci a restaurování památek, 

• na pozicích archeologických pracovníků, kurátorů sbírek, dokumentátorů, referentů kulturních a 
památkových odborů, kulturních pracovníků, lektorů, publicistů a redaktorů, zpracovatelů a 
analytiků dat v prostředí ArcGIS, 

• jako členové výzkumných týmů (s předpokladem dalšího vzdělávání), 
• v širokém spektru státních, krajských i místních institucí, od výzkumných pracovišť a ústavů 

památkové péče, přes muzea, galerie, po orgány státní správy, 
• ve sféře turismu a edukativních aktivit, soukromých i veřejných, 
• v soukromých firmách provádějících záchranné archeologické výzkumy. 

ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 27 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 27 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: Úspěšné studium programu předpokládá znalosti českých dějin, kulturně-
historický a všeobecný rozhled a zájem o pomocně-vědnou a archivní problematiku. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) motivace a zájem o obor (max. 15 bodů) 
2) všeobecný kulturněhistorický přehled se zřetelem k českým dějinám a zvolenému oboru – 

historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického 
života (max. 48 bodů) 

3) jazykové předpoklady (základní orientace v latinské terminologii a základní znalost němčiny a 
angličtiny) – pochopení významu latinských úsloví; překlad stručného textu z němčiny a angličtiny 
(max. 12 bodů) 

4) esej na zadané historické téma (max. 25 bodů) 
 
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: 10–5 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 4–0 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: žádné 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 

https://upa.ff.cuni.cz/


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy                     Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium 

Strana 7 z celkem 67 stran 

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

obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke/archivnictvi-a-pomocne-vedy-historicke_ps/ 
• web Katedry pomocných věd historických a archivního studia: http://kpvhas.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• státní i podnikové archivy (pozice archiváře), 
• státní správa a samospráva, podnikatelské subjekty (zejména spisová služba), 
• muzea, knihovny a galerie (dokumentace a správa historických fondů, evidenční činnost), 
• vědecké instituce (výzkumná, organizační a odborná činnost). 

ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 

forma a typ studia: kombinované bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 30 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: Úspěšné studium programu předpokládá znalosti českých dějin, kulturně-
historický a všeobecný rozhled a zájem o pomocně-vědnou a archivní problematiku. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) motivace a zájem o obor (max. 15 bodů) 
2) všeobecný kulturněhistorický přehled se zřetelem k českým dějinám a zvolenému oboru – 

historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického 
života (max. 48 bodů) 

3) jazykové předpoklady (základní orientace v latinské terminologii a základní znalost němčiny a 
angličtiny) – pochopení významu latinských úsloví; překlad stručného textu z němčiny a angličtiny 
(max. 12 bodů) 

4) esej na zadané historické téma (max. 25 bodů) 
 

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: 10–5 bodů 
• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 

studia programu na FF UK: 4–0 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: žádné 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke-ks/ 

• web Katedry pomocných věd historických a archivního studia: http://kpvhas.ff.cuni.cz/ 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke/archivnictvi-a-pomocne-vedy-historicke_ps/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke/archivnictvi-a-pomocne-vedy-historicke_ps/
http://kpvhas.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke-ks/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke/archivnictvi-pomocne-vedy-historicke-ks/
http://kpvhas.ff.cuni.cz/
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informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• státní i podnikové archivy (pozice archiváře), 
• státní správa a samospráva, podnikatelské subjekty (zejména spisová služba), 
• muzea, knihovny a galerie (dokumentace a správa historických fondů, evidenční činnost), 
• vědecké instituce (výzkumná, organizační a odborná činnost). 

 

ASIJSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): INDOLOGIE (MODUL: HINDŠTINA), JAPANOLOGIE, 
KOREANISTIKA, MONGOLISTIKA 
 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat přihlášky i na více specializací 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE INDOLOGIE (MODUL: HINDŠTINA) 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (modul tamilština): 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (modul tamilština): 18 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje 
společný test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a 
dvouspecializace. 
 
další požadavky ke zkoušce: 

• seznam přečtené literatury týkající se Indie – překladové, popularizační i odborné; doporučené tituly 
viz web Ústavu asijských studií (předkládá se k nahlédnutí) 

 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/asijska-studia/indologie/ 

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

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/indologie/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/indologie/
https://uas.ff.cuni.cz/
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informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• publicistika zaměřující se na vývoj v zemích jižní Asie (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, 
televize), 

• odborné redakce a nakladatelství (redaktorské pozice v médiích a nakladatelstvích publikujících 
texty o zemích jižní Asie či v těchto zemích vzniklé), 

• nižší pozice ve státních institucích dotýkajících se mezinárodních vztahů ČR (např. referent 
v oblasti kulturní výměny, vnitřní bezpečnosti, migrace a uprchlictví), 

• české i mezinárodní rozvojové a humanitární organizace, vyžadující po svých pracovnících znalost 
podmínek v cílových zemích, ev. znalost místního jazyka, 

• podnikatelské subjekty obchodující s indickými, popř. i jinými jihoasijskými partnery, 
• kulturní instituce a sdružení v rámci neziskového sektoru podílející se na kulturní výměně mezi ČR 

a Indií (filmové aj. festivaly), 
• cestovní kanceláře a turistický ruch (odborní průvodci a produktoví manažeři), 
• jako překladatelé jednodušších literárních a neliterárních textů z indických jazyků. 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE JAPANOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 25 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 173 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 55 minut): 

1) test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů) 
2) test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů) 
3) test z českého jazyka v rozsahu středoškolského učiva (max. 10 bodů) 
4) test základních znalostí o japonském jazyce, literatuře, dějinách a společnosti (max. 15 bodů) 

 
2. kolo – ústní část: 

1) pohovor zaměřený na znalosti z okruhu povinné studijní literatury; seznam povinné literatury bude 
zveřejněn na webové stránce Ústavu asijských studií (10 bodů) 

2) znalostní pohovor zaměřený na reálie Japonska a zemí východní Asie (jazykověda, literatura, 
dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-japonské vztahy apod.); seznam tematických okruhů ke 
znalostnímu pohovoru bude zveřejněn na webové stránce Ústavu asijských studií; součástí 
hodnocení je i úroveň jazykového projevu (max. 15 bodů) 

3) znalost japonských slabičných abeced (hiragana, katakana) včetně jejich transkripčních pravidel a 
znalost vybraných čínských znaků (kandži) – seznam příslušných znaků bude zveřejněn na webové 
stránce Ústavu asijských studií (max. 15 bodů) 

4) motivace ke studiu (max. 10 bodů) 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje 
společný test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a 
dvouspecializace. Totéž platí pro uchazeče, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých 
přijímací zkouška zahrnuje společný test obecných studijních předpokladů. 
 
kritéria hodnocení motivace: 

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

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia specializace na FF UK: 6–3 bodů 
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• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia specializace na FF UK: 2–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované literatury k oboru nad rámec povinné literatury 
(předkládá se u ústní části přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/asijska-studia/japanologie/ 

• web Ústavu asijských studií: https://uas.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Japonska a 
východní Asie, 

• ve školství jako znalci japonského jazyka a literatury, dějin a společnosti, 
• jako překladatelé literárních i neliterárních textů z japonštiny a do japonštiny, 
• ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve východní Asii, 
• ve státních i jiných institucích jako analytici japonských médií, 
• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Japonsko a další asijské země, 
• v nadnárodních společnostech působících v Japonsku jako marketingoví pracovníci, 
• v institucích poskytujících informační zázemí pro firmy vstupující na japonský trh, v cestovních 

kancelářích zaměřených na Japonsko a východní Asii jako delegáti či programoví koordinátoři. 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE KOREANISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 180 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky ke studiu a k přijímací zkoušce: 
Obecné studijní předpoklady pro oblast humanitních věd, historicko-kulturní povědomí o regionu 
Dálného východu a Koreje, schopnost souvislého písemného a ústního projevu, motivace projevená 
oborovými znalostmi nad rámec běžného středoškolského vzdělání a doložená seznamem oborové četby, 
znalost korejského písma, znalost angličtiny na úrovni B1 podle SERR. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 55 minut) 

1) test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů) 
2) test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů) 
3) test z českého jazyka v rozsahu středoškolského učiva (max. 10 bodů) 
4) test základních znalostí o korejském jazyce, literatuře, dějinách a společnosti (max. 15 bodů) 

 
2. kolo – ústní část: 

1) souvislá prezentace předmětu odborného zájmu a motivace uchazeče ke studiu s reakcí na 
doplňující otázky komise (max. 10 bodů) 

2) diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 30 
bodů) 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/japanologie/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/japanologie/
https://uas.ff.cuni.cz/
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3) otázky všeobecného charakteru k regionu severovýchodní Asie se zaměřením na Koreu (základní 
geografické údaje, význačné dějinné události, kulturní fenomény atd.) (max. 10 bodů) 

Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje 
společný test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a 
dvouspecializace. Totéž platí pro uchazeče, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých 
přijímací zkouška zahrnuje společný test obecných studijních předpokladů. 
 
kritéria hodnocení motivace: 

• nadprůměrná motivace (10–6 bodů) – přesvědčivým způsobem podaný hlubší zájem o vybranou 
oblast v rámci specializace; bohaté aktivity a činnosti svědčící o soustavném a systematickém zájmu 

• průměrná motivace (5–3 bodů) – konkrétněji formulovaný předmět oborového zájmu a základní 
orientace v dané oblasti; příležitostné aktivity a činnosti související s rozvojem a prohlubováním 
uváděného zájmu 

• povrchní motivace (2–0 bodů) – vágní a blíže nespecifikovaný zájem; nesouvislá prezentace bez 
konkrétnějšího obsahu a bez uvedení aktivit a činností směřujících k rozvoji uváděného zájmu 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč u ústní zkoušky předkládá a odevzdává: 

1. motivační dopis v rozsahu max. 1 normostrany, obsahující zejména údaje o konkrétní oblasti 
zájmu uchazeče v rámci specializace a o činnostech souvisejících s rozvojem jeho zájmu (např. 
předběžné studium korejského jazyka, kurzy a stáže, školní a mimoškolní činnost zaměřená na 
Koreu, účast na veřejných přednáškách a akcích apod.) – forma a obsah motivačního dopisu jsou 
součástí hodnocení první části ústní zkoušky, 

2. seznam nastudované literatury (odborné i populární) vztahující se k oboru; na seznamu uchazeč 
uvede své jméno. 

 
K nahlédnutí je možné předložit vlastní seminární a jiné práce související s oborem (neodevzdává se a 
nehodnotí se!). 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/asijska-studia/koreanistika 

• web Ústavu asijských studií: https://uas.ff.cuni.cz/ 
• koreanistický portál FF UK: http://korea.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• turistický ruch (incomingová turistika – zajišťování služeb pro korejské turisty v ČR, outcomingová 
turistika – regionální průvodci a organizátoři pobytů/zájezdů v Korejské republice), 

• doprovodné a komunitní tlumočení, 
• žurnalistika a publicistika se zaměřením na region Korejského poloostrova, konzultace pro média, 
• překladatelství (literatura, audiovizuální tvorba, komerční překlady), 
• výuka korejštiny pro veřejnost (v jazykových školách či individuálně), 
• práce v soukromém sektoru (korejské firmy působící v ČR, popř. české či nadnárodní firmy 

působící v KR), 
• firemní poradenství (mezikulturní komunikace, korejská kultura), 
• diplomacie se zaměřením na region severovýchodní Asie; práce pro české zastupitelské úřady v 

Koreji či korejské zastupitelské úřady v ČR, 
• kulturní instituce (výpomoc při zpracování korejských fondů, pořádání výstav a akcí zaměřených 

na Koreu). 
 

ASIJSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE MONGOLISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v akademickém roce 2021/22: 4 
počet přihlášených v akademickém roce 2021/22: 8 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/koreanistika
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/koreanistika
https://uas.ff.cuni.cz/
http://korea.ff.cuni.cz/
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předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test 
z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky, nehodnotí se) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/asijska-studia/mongolistika/ 

• web Ústavu asijských studií: https://uas.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například: 

• v oblasti cestovního ruchu a obchodu (využití znalosti regionu, tlumočení, poradenství ve firmách v 
oblasti mezikulturní komunikace), 

• v oblasti státní správy a veřejnoprávních institucí (všude, kde se vyžaduje přehled o mongolských 
dějinách a kultuře), 

• v kulturních institucích a ve speciálně zaměřených muzeích, 
• v humanitárních organizacích (např. práce s mongolskou komunitou v ČR), 
• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Mongolsko a oblast centrální Asie. 

 

BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA 

specializace: Arabistika, Turkologie (realizace konkrétní specializace je podmíněna dostatečným počtem 
přijatých zájemců o daný jazyk) 
volba specializace: předběžně v přihlášce, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci) 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 50 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 82 
předpokládaný počet přijímaných: 60 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/mongolistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/mongolistika/
https://uas.ff.cuni.cz/
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kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče ke studiu s reakcí na doplňující otázky 
komise (max. 10 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: 6–3 bodů 
nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 2–0 bodů 

2) diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 30 
bodů) 

3) reálie Blízkého východu a severní Afriky (kulturní, historické a geografické) (max. 50 bodů) 
4) ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: Uchazeč odevzdá (při prezenci u ústní části zkoušky) vlastní seznam 
prostudované odborné literatury, na seznamu uchazeč uvede své jméno. Komise hodnotí zejména to, zda 
uchazeč prostudovaným textům skutečně porozuměl a jakým způsobem dovede s myšlenkami obsaženými 
v předložené literatuře dále pracovat. Uchazeč povinně nastuduje min. dva z těchto předepsaných titulů, 
další tituly může doplnit podle svého zájmu: 

1. Armstrongová, Karen. Islám. Praha: Slovart, 2008. 
2. Axworthy, Michael. Dějiny Íránu. Říše ducha – od Zarathustry po současnost. Praha: Lidové noviny, 

2009. 
3. Cook, Michael. Muhammad. Praha: Odeon – Argo, 1994. 
4. Gelvin, James L. The Moderen Middle East: A History. Oxford: Oxford University Press, 2016. 
5. Hillenbrandová, Carole. Islám: Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017. 
6. Hourani, Albert. Dějiny arabského světa: od století po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2010. 
7. Kreiser, Klaus a Christoph Neumann. Dějiny Turecka. Praha: Lidové noviny, 2010. 
8. Malečková, Jitka a Petr Kučera. Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cestopisy z přelomu a století. 

Praha: Nakladatelství Academia, 2019. 
9. Martinez-Gros, Gabriel. Fascinace džihádem: Islamistické běsnění a porážka mírotvorců. Praha: 

Pulchra, 2017. 
10. Said, Edward. Orientalismus: Západní koncepce Orientu. Praha: Paseka, 2008. 

 
přípravný kurz: koná se ve formě setkání s uchazeči, informace bude zveřejněna na webu katedry 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/blizkovychodni-studia/ 

• web Katedry Blízkého východu: https://kbv.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• státní správa a diplomacie (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, 
Ministerstvo vnitra ČR), 

• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Blízký východ, 
• ve státních i jiných institucích jako analytici arabských, perských nebo tureckých médií, 
• ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Blízkého 

východu, 
• jako překladatelé literárních i neliterárních textů, 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/blizkovychodni-studia/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/blizkovychodni-studia/
https://kbv.ff.cuni.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zahrani%C4%8Dn%C3%ADch_v%C4%9Bc%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_obrany_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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• v cestovních kancelářích zaměřených na Blízký východ jako odborní průvodci, organizátoři, 
delegáti či programoví koordinátoři, 

• v nadnárodních společnostech a neziskových organizacích působících na Blízkém východě nebo 
naopak v tamních firmách působících v Evropě. 

 

BOHEMISTIKA PRO CIZINCE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 37 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od písemné části přijímací zkoušky, pokud 
uchazeč úspěšně absolvuje semestrální Přípravný on-line kurz pro přijímací řízení do bakalářského 
studijního programu Bohemistika pro cizince v prostředí Moodle. Uchazeč v tomto případě získává 50 
bodů a postupuje do ústního kola. Podrobné informace na: https://ubs.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravny-
kurz/. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat do 2. 6. 2023. 
 
požadavky studia programu: Studium předpokládá vstupní znalost češtiny jako cizího jazyka na úrovni 
minimálně B2 podle SERR, všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti české kultury, historie a 
literatury, jazykovou kreativitu. Program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština. Program 
neslouží jako příprava ke studiu navazujícího magisterského programu Učitelství češtiny jako druhého 
jazyka. 
 
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. 25 bodů) 
2) poslech s porozuměním (max. 15 bodů) 
3) kulturně-literární test (max. 10 bodů) 

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

1) schopnost souvislého mluveného projevu ve spisovné češtině (max. 10 bodů) 
2) diskuse nad seznamem četby (max. 10 bodů) 
3) diskuse nad písemnou částí testu (max. 10 bodů) 
4) motivace a zájem o obor (max. 20 bodů) 

 
O technických náležitostech zkoušky v systému Moodle i distanční ústní části budou uchazeči předem 
informováni v příloze k pozvánce. 
 
V rámci ústní části mohou být uchazeči kladeny otázky týkající se nejen české literatury, ale i českých 
reálií, české historie a kultury obecně. 
 
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 (cca 5 knižních titulů tzv. krásné 
literatury) – odevzdává se online před ústní částí zkoušky, u jednotlivých titulů uchazeč uvádí, v jakém 
jazyce titul přečetl. Na seznam uchazeč uvede své příjmení a jméno. 
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přípravný kurz: koná se v letním semestru akademického roku 2022/2023 formou distančního Moodle 
kurzu, podrobnosti budou k dispozici na webu Ústavu bohemistických studií 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/bohemistika-pro-cizince 

• web Ústavu bohemistických studií: https://ubs.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent tohoto programu, který nebude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, má 
předpoklady k uplatnění: 

• zejména v cestovním ruchu, sdělovacích prostředcích, kulturních institucích, 
• jako pracovník v podnikatelské sféře, např. v soukromých společnostech obchodujících s Českou 

republikou či naopak v českých firmách obchodujících se zemí původu studenta, resp. vyvíjející 
jakékoliv zahraniční aktivity, 

• jako pracovník v mezinárodních institucích, 
• na českých zastupitelských úřadech v zahraničí, především na nediplomatických pozicích, v 

Českých centrech ve své zemi, na zastupitelských úřadech své zemi v ČR zejména na 
nediplomatických pozicích apod. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 130 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 339 
předpokládaný počet přijímaných: 115 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: u přijímací zkoušky se požadují znalosti v rozsahu gymnaziální látky 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 180 minut) 

1) písemný test z českého jazyka (max. 50 bodů) 
(pravopis, hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, základní terminologie, znalost 
základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce) 

2) písemný test z české literatury (max. 50 bodů) 
(základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, 
interpretace textu) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na bakalářský studijní program Český jazyk a literatura 
se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se 
mu započítává pro oba programy. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: koná se, aktuální informace budou zveřejněny na webu 
https://ucjtk.ff.cuni.cz/uchazec/kurz-pro-uchazece/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
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/bakalarske-obory/bohemistika-pro-cizince
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/bohemistika-pro-cizince
https://ubs.ff.cuni.cz/
https://ucjtk.ff.cuni.cz/uchazec/kurz-pro-uchazece/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/cesky-jazyk-literatura/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/cesky-jazyk-literatura/
https://ucjtk.ff.cuni.cz/
https://uclk.ff.cuni.cz/
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informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit především v těchto oblastech: 

• korektury, redakční a ediční práce a tvorba vlastních textů v médiích či nakladatelstvích, 
• poradenství v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace ve státních a veřejnoprávních institucích, v 

kulturních a zájmových organizacích a v podnikovém i neziskovém sektoru, 
• vnitřní a vnější komunikace veřejných institucí i soukromých firem (např. jako tiskoví mluvčí), 
• práce na slovnících a jazykových korpusech, tvorba učebnic a popularizačních publikací, 
• práce na pozici copywritera v oblasti reklamy a marketingu, 
• výuka češtiny jako cizího jazyka v jazykových školách, 
• výuka českého jazyka a literatury v doučovacích agenturách a neškolských zařízeních, 
• práce ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích zaměřených na 

český jazyk, slavistiku, lingvistiku a českou literaturu. 
 

DĚJINY UMĚNÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 36 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 214 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: Vyžaduje se znalost dějin českého a evropského výtvarného umění a 
památkového fondu České republiky, případně i země původu uchazeče. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: max. 60 minut) 

1) znalost architektonického názvosloví (nákresy), ikonografie a kompozice uměleckých děl; doba 
trvání: 25 minut (max. 14 bodů) 

2) identifikace uměleckých děl (autor, název, námět, datace, stylové zařazení); doba trvání: 2 minuty 
na určení jednoho uměleckého díla (12 snímků) + na závěr celková rekapitulace všech uvedených 
uměleckých děl (max. 36 bodů) 

 
 2. kolo – ústní část 

1) znalost uměleckohistorické literatury (max. 15 bodů) 
2) znalost dějin umění (max. 20 bodů) 
3) znalost památkového fondu (max. 15 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam odborné četby (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/dejiny-umeni/ 

• web Ústavu pro dějiny umění: https://udu.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• státní správa a samospráva (úseky památkové péče nebo kulturní odbory), 
• organizace památkové péče (dokumentační a provozní činnosti), 
• muzea a galerie (dokumentační a kurátorská činnost), 
• instituce zabývající se středověkou archeologií, teorií konzervování a restaurování, 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/dejiny-umeni/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/dejiny-umeni/
https://udu.ff.cuni.cz/
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• ústavy a firmy projektující rekonstrukce a obnovu památek (dokumentátorská činnost pod 
vedením specialistů), 

• kulturní publicistika (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize), 
• odborné redakce a nakladatelství (vydávání uměleckohistorických, kulturněhistorických a 

obrazových knih a časopisů), 
• informační střediska a cestovní kanceláře (příprava kulturních nabídek pro turistický ruch), 
• výstavní agentury a instituce zabývající se propagací umění a kultury. 

DIVADELNÍ VĚDA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 66 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut) 

1) test z teorie a dějin divadla, dramatu, literatury a obecného historického přehledu (max. 50 bodů) 
 
2. kolo – ústní část 

1) rozprava nad zaslanou prací (max. 10 bodů) 
2) přehled z teorie a dějin divadla, rozprava nad seznamem odborné četby (max. 20 bodů) 
3) rozprava nad povinnými texty (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Nejpozději do 15. 5. 2023 uchazeč dodá následující písemné materiály buď prostřednictvím podatelny FF 
UK, nebo zašle poštou (rozhodující je datum na poštovním razítku) na adresu Katedra divadelní vědy FF 
UK, nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, PSČ 116 38; na obálku uvede poznámku „přijímací řízení“: 

1. písemná domácí práce s divadelně-vědnou tematikou na jedno ze dvou zadaných témat, které si 
uchazeč zvolí, závazný rozsah textu: 5000–6000 znaků (např. recenze inscenace, analýza 
dramatického textu, rozbor her, historiografické práce o divadle); témata prací budou zveřejněna 
na webu KDV (https://kdv.ff.cuni.cz) do 15. 2. 2023, 

2. strukturovaný životopis 
3. seznam odborné četby – vlastní výběr děl s teatrologickou tematikou, příp. dramata 
4. seznam povinné četby – uchazeč uvede, který ze tří níže uvedených a k ústní zkoušce závazných 

textů si vybral (alespoň jeden je povinný); 
o Craig, E.G. Herec a nadloutka. In: O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 

2006. s. 48–68. 
o Diderot, D.: Herecký paradox. Olomouc: Votobia, 1997. 
o Grossman, J. O výkladu jednoho textu. In: Analýzy. Praha: Československý 

spisovatel, 1991. s. 389–401. 
(povinné texty jsou uchazečům k dispozici v elektronické podobě zde: 
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4155) 

 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/divadelni-veda/ 

• web Katedry divadelní vědy: https://kdv.ff.cuni.cz/ 
• facebook Katedry divadelní vědy: https://www.facebook.com/divadelnivedaFFUK/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v následujících oblastech a profesích: 

https://kdv.ff.cuni.cz/
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4155
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/divadelni-veda/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/divadelni-veda/
https://kdv.ff.cuni.cz/
https://www.facebook.com/divadelnivedaFFUK/
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• kulturní a divadelní publicistika (redakce běžných i specializovaných periodik, rozhlas, televize, 
sociální média), 

• divadelní instituce (divadla, kulturní centra), 
• práce (divadelního, slovesného či kulturního) dramaturga a organizátora kulturních akcí, 
• odborné redakce a nakladatelství (redaktorská, editorská a další odborná kvalifikovaná práce při 

vydávání knih a časopisů, nejen se zaměřením na uměnovědnou oblast), 
• kulturní a vědecké instituce (státní, neziskové, soukromé): archivy, muzea, školství, 
• informační střediska a cestovní kanceláře (příprava kulturních nabídek pro turistický ruch), 
• odborná práce v institucích zabývajících se propagací umění a kultury (agentury, kulturní centra 

aj.), 
• státní správa a samospráva (např. kulturní odbory), 
• reklamní a mediální agentury. 

EGYPT A PŘEDNÍ VÝCHOD VE STAROVĚKU 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v akademickém roce 2020/21: 12 
počet přihlášených v akademickém roce 2020/21: 21 
předpokládaný počet přijímaných: 16 
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: 90 minut) 

1) písemný test obecných předpokladů ke studiu s přihlédnutím k zaměření a potřebám oboru, 
zejména ke znalostem starověkých dějin a reálií oblasti východního Středomoří (především oblast 
dnešního Egypta, Libye, Izraele, Palestiny, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Turecka, Iráku, Íránu, 
Súdánu) (max. 50 bodů) 

 
2. kolo – ústní část 

1) prokázání znalostí vztahujících se k oboru a diskuse nad předloženým seznamem prostudované 
literatury (max. 30 bodů) 

2) ověření jazykové vybavenosti – znalost dvou cizích jazyků dle volby uchazeče (angličtina, 
francouzština, němčina) odpovídající úrovni B1 a B2 (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam prostudované literatury vztahující se k oboru (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky) 
 
další informace: 

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

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

 
přípravný kurz: nekoná se 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• pracovníci muzeí a vědeckých institucí (zpravidla pod odborným vedením výše kvalifikovaného 

specialisty, dokumentační a kurátorská činnost), 

• státní správa a samospráva (kulturní odbory), 

• kulturní publicistika (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize), 

• odborné redakce a nakladatelství (vydávání odborných i popularizačních knih a časopisů se 

zaměřením na historii a kulturu starověku), 

• informační střediska a cestovní kanceláře (příprava kulturních nabídek pro  

turistický ruch). 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/egypt-predni-vychod-ve-staroveku
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/egypt-predni-vychod-ve-staroveku
https://cegu.ff.cuni.cz/cs/
https://usj.ff.cuni.cz/cs/
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ESTETIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 84 
předpokládaný počet přijímaných: 22 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) motivace a zájem o program (max. 25 bodů) 
2) obecná estetika – vymezení programu v rámci humanitních disciplín (max. 25 bodů) 
3) základní orientace v kategoriálním schématu programu (max. 25 bodů) 
4) rozprava nad prostudovanou literaturou (max. 25 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 25–17 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně vysvětlená a obhájená, vcelku odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 16–8 bodů 

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

 
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované odborné literatury a přečtené beletrie – předkládá 
se k nahlédnutí u přijímací zkoušky 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/estetika/ 

• web Katedry estetiky: https://kest.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• státní správa a samospráva (úseky památkové péče nebo kulturní odbory), 
• umělecká kritika (v tištěných nebo elektronických médiích), 
• dramaturgie (kulturní centra, divadla, filmové kluby), 
• muzea a galerie (kurátorská činnost), 
• kulturní publicistika (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize), 
• odborné redakce a nakladatelství (vydávání knih a časopisů v oblasti teorie umění a estetických 

jevů obecně), 
• informační střediska a cestovní kanceláře (příprava kulturních nabídek pro turistický ruch), 
• výstavní agentury a instituce zabývající se propagací umění a kultury, 
• tvůrčí činnost v oblasti reklamy a public relations. 

 

FILMOVÁ STUDIA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 24 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 198 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/estetika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/estetika/
https://kest.ff.cuni.cz/
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předpokládaný počet přijímaných: 17 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: cca 5 hodin – podle délky promítaného filmu) 

1) písemná analýza předvedeného filmu – podstatná je schopnost uchazeče vnímat a interpretovat 
filmové dílo a analyzovat jeho stylové prostředky, nikoli popisovat jeho děj (max. 30 bodů) 

2) test vztahující se k uvedenému filmu, obecným znalostem z oblasti umění a historie a porozumění 
textu (max. 20 bodů) 

 
Studium je do značné míry založené na psaní textů a probíhá v českém jazyce, je proto nezbytná jeho 
velice dobrá znalost. Za nedostatečnou jazykovou úroveň analýzy lze při hodnocení strhnout až 5 bodů. 
 
2. kolo – ústní část 

1) 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 
schopnost analytického myšlení o filmech (max. 20 bodů) 

2) rozhovor o filmové současnosti – hodnotí se schopnost analytického myšlení o libovolných 
aktuálně viděných filmech (max. 20 bodů) 

3) rozhovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury – hodnotí se uchazečův 
přehled o současné publicistice, teoretickém a historickém psaní o filmu a schopnost kritického 
zhodnocení přečtených textů (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: životopis a seznam přečtené odborné literatury (předkládá se u ústní části 
přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: koná se 
Co je to film? Informace naleznete na stránkách katedry: https://kfs.ff.cuni.cz/cs/uchazeci/pripravny-
kurz/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/filmova-studia/ 

• web Katedry filmových studií: https://kfs.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• kulturní publicistika (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize), 
• odborné redakce a nakladatelství, 
• štáby festivalů a nejrůznějších přehlídek, případně i ve štábech filmové produkce, 
• kurátorská činnost v muzeích a galeriích, 
• dramaturgické práce v kinech a televizích, 
• pedagogická činnost a vzdělávání v oblasti filmu, 
• lektorské a expertní práce na oblast kinematografie, 
• filmové a televizní archivy, 
• státní správa a samospráva (kulturní odbory). 

 

FILOZOFIE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 69 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 195 
předpokládaný počet přijímaných: 50 

https://kfs.ff.cuni.cz/cs/uchazeci/pripravny-kurz/
https://kfs.ff.cuni.cz/cs/uchazeci/pripravny-kurz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/filmova-studia/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/filmova-studia/
https://kfs.ff.cuni.cz/
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kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová ústní 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) rozprava nad nejméně jedním z vybraných odborných textů z povinného seznamu, soubor 
„klasická četba“ (max. 50 bodů) 

2) rozprava nad nejméně jedním z vybraných odborných textů z povinného seznamu, soubor „texty 
19. a 20. století“ (max. 50 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
nastudování nejméně dvou titulů odborné literatury dle vlastní volby z každého z obou souborů (tj. 
nejméně dvou titulů ze souboru „klasická četba“ a nejméně dvou titulů ze souboru „texty 19. a 20. století“) 
 
klasická četba: 

a) Platón, Menón 
b) R. Descartes, Meditace o první filosofii (bez Námitek a Odpovědí) 
c) D. Hume, Zkoumání o lidském rozumu 
d) I. Kant, Základy metafysiky mravů 
e) J. S. Mill, O svobodě (in: M. Pokorný, O. Beran, F. Vahalík, J. S. Mill, Vybrané spisy o etice, 

společnosti a politice II. Praha: OIKOYMENH, 2018, s. 9-123) 
 

 
texty 19. a 20. století: 

a) J. Austin, Jak dělat věci slovy, přednášky 1, 2, 8 
b) H. Bergson, Smích 
c) M. Foucault, Řád diskursu (in: týž, Diskurs, autor, genealogie) 
d) W. James, Pragmatismus 
e) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění 
f) T. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí 
g) F. Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním 
h) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus 
 

přípravný kurz: koná se, informace budou včas vyvěšeny na webových stránkách Ústavu filozofie a 
religionistiky (viz níže) 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/filozofie/ 

• web Ústavu filozofie a religionistiky: http://ufar.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• redaktoři a komentátoři ve sdělovacích prostředcích, 
• redaktoři a vedoucí pracovníci v nakladatelstvích, 
• zaměstnanci a projektoví vedoucí v neziskových organizacích, 
• zaměstnanci státní správy a samosprávy, 
• pracovníci v podnikání, poradenství a všude tam, kde je vyžadována schopnost samostatného 

kritického a koncepčního myšlení. 
 

FONETIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 8 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 25 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/filozofie/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/filozofie/
http://ufar.ff.cuni.cz/
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předpokládaný počet přijímaných: 22 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: Studium programu Fonetika vyžaduje dobrý zrak a sluch potřebný pro 
audiovizuální analýzy řečového signálu. Student se rovněž musí orientovat v anglicky psaném odborném 
textu. Předpokládají se lingvistické dovednosti (určování lingvistických kategorií, chápání struktury 
jazyka apod.). 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

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

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/fonetika/ 

• web Fonetického ústavu: https://fonetika.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• v divadlech, médiích či ve veřejné sféře jako odborný řečový poradce a hlasový kouč, 
• v médiích jako moderátor nebo dramaturg v rozhlase a televizi, 
• v kombinaci s cizím jazykem jako efektivnější učitel v jazykových nebo neškolských zařízeních, 
• jako lektor korektivní výslovnosti cizích jazyků včetně češtiny pro cizince, 
• jako odborník na soft skills (rétorika, argumentace), 
• jako lingvistický odborník v oblasti řečových technologií, kde zaměstnavatelé oceňují kombinaci 

humanitních dovedností a orientace v technických disciplínách, 
• jako výzkumný pracovník. 

 

FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 36 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 61 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) praktická znalost francouzského jazyka (na úrovni B1 podle SERR) a reálií Francie a dalších 
frankofonních zemí (max. 50 bodů) 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/fonetika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/fonetika/
https://fonetika.ff.cuni.cz/
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2) francouzská literatura (max. 30 bodů) 
3) přehled francouzských dějin (max. 20 bodů) 
 

Požaduje se znalost francouzštiny na úrovni B1 podle SERR (schopnost plynule mluvit a číst beletrii) a 
předpoklady k filologickému studiu (všeobecné znalosti z jazykovědy, schopnost komentovat přečtená 
literární díla se znalostí terminologie a literárního i historického kontextu). 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Jako podklad k literární části přijímací zkoušky se komisi předkládá k nahlédnutí seznam četby – nejméně 
deset děl francouzské literatury přečtených v překladu či originále. 
 
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/bakalarske-
obory/francouzska-filologie/ 

• web Ústavu románských studií: https://urs.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Francie a 
frankofonních zemí Evropy, severní Ameriky a Afriky, 

• ve školství jako znalci francouzského jazyka a literatur frankofonních zemí, 
• jako překladatelé literárních i neliterárních textů z francouzštiny a do francouzštiny, 
• ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity v západní Evropě, severní 

Americe a Africe, 
• ve státních i jiných institucích jako analytici francouzskojazyčných médií, 
• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Francii a další francouzsky mluvící 

oblasti světa, 
• v nadnárodních společnostech působících ve frankofonních oblastech jako marketingoví 

pracovníci. 
 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): FINŠTINA, GERMANISTIKA, NIZOZEMŠTINA, 
SKANDINAVISTIKA (MODUL: NORŠTINA) 
 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku, lze 
podat přihlášky i na více specializací 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE FINŠTINA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v akademickém roce 2021/2022: 21 
počet přihlášených v akademickém roce 2021/2022: 24 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem 
(sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 40 minut) 

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

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/francouzska-filologie/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/francouzska-filologie/
https://urs.ff.cuni.cz/
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Obsah zkoušky: orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině, obecná orientace v literatuře, 
literárních pojmech a dějinách literatury, základy finských literárních dějin, znalosti o finské literatuře na 
základě vlastní četby (viz další požadavky), rámcová znalost finské historie i současnosti Finska, orientace 
v geografických reáliích a ve finské kultuře (hudba, výtvarné umění, architektura, design, divadlo, film aj.), 
vše v základním celoseverském kontextu. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
1. Povinná odborná literatura: 

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

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

 
2. Povinná beletrie: 

• Kalevala. Pouze runy 1, 2, 10, 11, 13–15 a 39. Např. Odeon, Praha 1980/ Ivo Železný, Praha 1999 
nebo komentované vydání – Čermák, J.: Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní 
kritické perspektivě. Academia, Praha 2014. 

• Tommi, Kinnunen: Čtyřcestí. Argo 2016. 
• Kjell, Westö: Chiméra 38. Nakl. Pavel Mervart 2020. 

 
Další doporučená literatura: 
Skalička, V. – souborné dílo I. – III. (vybrané kapitoly). Praha 2004–2006 
Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998 a 2004 
Překlady finské beletrie do češtiny – viz např. přehledová bibliografie překladů na stránkách oddělení 
finských studií: fin.ff.cuni.cz/cs/prirucka-finstiny/bibliografie-prekladu-finske-beletrie 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace:  

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/germanska-severoevropska-studia/finstina/ 

• web Oddělení finských studií, Ústav germánských studií: https://fin.ff.cuni.cz/cs/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• v kulturních institucích, 
• v oblasti masově-komunikačních prostředků jako specialisté na finský region, např. jako odborní 

redaktoři či korespondenti, 
• v nakladatelstvích a vydavatelstvích, 
• na zastupitelských úřadech na nediplomatických pozicích, 
• v oblasti cestovního ruchu jako delegáti či programoví koordinátoři cestovních kanceláří, 
• jako asistenti v podnicích a společnostech obchodujících s Finskem, resp. ve finských podnicích a 

společnostech operujících na území České republiky, 
• jako překladatelé jednodušších literárních a neliterárních textů z finštiny. 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE GERMANISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 41 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 76 
předpokládaný počet přijímaných: 75 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/germanska-severoevropska-studia/finstina/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/germanska-severoevropska-studia/finstina/
https://fin.ff.cuni.cz/cs/
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přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

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

bodů) 
 
Pokud se uchazeč hlásí také na bakalářský program Německý jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání, absolvuje druhý a třetí okruh přijímací zkoušky pouze jednou a výsledek se mu započítává pro 
oba programy. 
 
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 

 
Ústní zkouška sestává ze tří částí. V motivačním rozhovoru se uchazeč vyjadřuje ke svým pohnutkám a 
důvodům, proč by chtěl studovat germanistiku na FF UK. V lingvistické části je uchazeči předložen úryvek 
autentického textu v němčině, jehož část uchazeč přečte nahlas, vlastními slovy shrne obsah textu a 
následně vede se zkoušejícím rozhovor na témata týkající se jazykových jevů němčiny. Témata vycházejí 
z předloženého úryvku. Ve třetí části jsou ověřovány uchazečovy znalosti z dějin, reálií, literatury a 
kultury německé jazykové oblasti. Vychází se z předloženého seznamu přečtené literatury. Do bodového 
hodnocení všech tří částí vplývá také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, plynulost 
vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B1 podle 
SERR. K jazykovým diplomům a certifikátům se při přijímací zkoušce nepřihlíží. Zkouška je vedena 
v němčině. Jazykový rozbor vybraných jevů v části 2) může proběhnout v češtině (v závislosti na 
preferencích uchazeče). 
 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury německy píšících autorů (v originále či 
překladu) – odevzdává se u zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení 
 
přípravný kurz: koná se; možno vybrat ze dvou typů nebo se účastnit obou kurzů (víkendový prezenční 
kurz a třináctitýdenní dálkový kurz přes internet); bližší informace zde: 
https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy/, 
https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/e-learningovy-kurz/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/germanska-severoevropska-studia/germanistika/ 

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

• ve státních i jiných institucích jako analytici německojazyčných médií, 
• v médiích, kde je třeba vyhodnocovat jazykovou úroveň mediálních produktů, 
• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na německojazyčnou oblast, 
• neziskových organizacích, kulturních či diplomatických institucích jako organizační pracovníci, 
• v cestovním ruchu jako delegáti či koordinátoři, 
• v dokumentaristice pro materiálové rešerše v kulturně-politické sféře, 
• v nakladatelstvích či v marketingu, 
• v nadnárodních společnostech působících v německojazyčném prostoru jako marketingoví 

pracovníci, 
• ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci německého 

jazyka a německojazyčného prostoru, 

https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy/
https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/e-learningovy-kurz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/germanska-severoevropska-studia/germanistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/germanska-severoevropska-studia/germanistika/
https://german.ff.cuni.cz/
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• ve školství jako znalci německého jazyka a literatury, 
• jako překladatelé literárních i neliterárních textů z němčiny a do němčiny, 
• ve veřejnoprávním i soukromém sektoru jako asistenti, 
• na nižších pozicích ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve 

střední a západní Evropě, 
• a všude tam, kde je potřeba jejich vysoká jazyková znalost a komunikační dovednosti. 

GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE NIZOZEMŠTINA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 12 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 18 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem 
(sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů) 
2) obecné předpoklady ke studiu (max. 30 bodů) 
3) oborový test: základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, znalost tří děl nizozemské a 

vlámské literatury (viz níže), základní znalost dějin a reálií nizozemské jazykové oblasti (max. 50 
bodů) 

 
Předchozí znalost nizozemštiny se nevyžaduje. 
 
kritéria hodnocení motivace: 

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

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

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

 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeči k přijímací zkoušce přečtou v překladu (popř. v originále) následující romány, kterých se budou 
týkat některé otázky oborového testu: 
 
Niña Weijers: Následky. Zlín: Kniha Zlín 2017, přel. Magda de Bruin Hüblová. 
Marieke Lucas Rijneveld: S večerem přichází tíseň. Praha: Argo 2021, přel. Veronika ter Harmsel Havlíková. 
Tom Lanoye: Třetí svatba, Praha: Argo 2020, přel. Radka Smejkalová. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/germanska-severoevropska-studia/nizozemstina/ 

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

informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi a absolventky se mohou uplatnit v následujících oblastech: 

• zpravodajství, publicistika (rešerše, analytika, komentáře se znalostí nizozemskojazyčného 
prostředí), 

• státní správa, politické instituce, diplomatické služby, instituce zabývající se kulturním, 
obchodním a turistickým stykem, 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/germanska-severoevropska-studia/nizozemstina/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/germanska-severoevropska-studia/nizozemstina/
https://ned.ff.cuni.cz/
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• oblasti soukromého, veřejného a neziskového sektoru s poptávkou po znalosti dobré praxe 
z nizozemskojazyčného prostředí (lidská práva, životní prostředí, digitální bezpečnost, zahraniční 
politika, vysoké školství apod.), 

• literární a neliterární překlad, redakce a nakladatelství, popularizace literatury, 
• školství, jazykové vzdělávání a didaktika jazyků, 
• vývoj a správa slovníků, jazykových korpusů, jazykových mutací obchodních produktů, webových 

stránek a databází, 
• akademické a výzkumné instituce v ČR a zahraničí. 

 

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

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (modul švédština): 29 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (modul švédština): 76 
počet přijatých v akademickém roce 2020/2021 (modul norština): 31 
počet přihlášených v akademickém roce 2020/2021 (modul norština): 89 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem 
(sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium) 
Specializace Skandinavistika se člení na tři jazykové moduly. Tyto moduly se obvykle otevírají 
v pravidelném tříletém cyklu: norština – dánština – švédština. 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 65 minut) 

1) test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů) 
2) skandinávské reálie a dějiny (max. 30 bodů) 
3) skandinávská literatura (max. 30 bodů) 
4) základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, větný rozbor (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující romány, kterých se budou týkat některé 
otázky přijímacího testu: 

• Knut Hamsun: Hlad. (Praha Dybbuk, 2019) 
• Erlend Loe: Doppler. (Zlín: Kniha Zlín, 2017) 
• Helga Flatlandová: Když můžeš, zůstaň. Když musíš, odjeď. (Brno: Větrné mlýny, 2015) 

Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje 
společný test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a 
dvouspecializace. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/germanska-severoevropska-studia/skandinavistika/ 

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

• ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Norska a 
Skandinávie, 

• ve školství jako znalci norského jazyka a skandinávské literatury, 
• jako překladatelé literárních i neliterárních textů z norštiny do češtiny a naopak, 
• ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve Skandinávii, 
• ve státních i jiných institucích jako analytici skandinávských médií, 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/germanska-severoevropska-studia/skandinavistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/germanska-severoevropska-studia/skandinavistika/
https://nordic.ff.cuni.cz/
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• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Skandinávii, 
• v nadnárodních společnostech působících ve skandinávském prostoru jako marketingoví 

pracovníci, 
• v institucích poskytujících informační zázemí pro firmy vstupující na regionální trhy (Dánsko, 

Norsko, Švédsko, Island, Faerské ostrovy), 
• v cestovních kancelářích zaměřených na Skandinávii jako delegáti či programoví koordinátoři. 

HEBRAISTIKA A ŽIDOVSKÁ STUDIA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v akademickém roce 2021/22: 20 
počet přihlášených v akademickém roce 2021/22: 44 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 

1) souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče ke studiu s reakcí na doplňující otázky 
komise (max. 10 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: 6–3 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů 

2) diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě (max. 30 
bodů) 

3) reálie židovského světa (kulturní, historické a geografické) (max. 50 bodů) 
4) ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: Uchazeč/ka odevzdá (při prezenci u ústní části zkoušky) vlastní seznam 
prostudované odborné literatury, na seznamu uchazeč/ka uvede své jméno a příjmení. Komise hodnotí 
zejména to, zda uchazeč/ka prostudovaným textům skutečně porozuměl/a a jakým způsobem dovede s 
myšlenkami obsaženými v předložené literatuře dále pracovat. Uchazeč/ka povinně nastuduje min. dva z 
těchto předepsaných titulů, další tituly může doplnit podle svého zájmu: 

1) Arendt, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1998. 
2) Čapková, Kateřina a Hillel J. Kieval. Židé v českých zemích: Společná cesta dějinami. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2022. 
3) Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001. 
4) Segert, Stanislav. Starověké dějiny Židů. Praha: Svoboda, 1995. 
5) Schubert, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků. Praha: Vyšehrad, 1995. 
6) Zouplna, Jan. Od jišuvu k Izraeli: formování izraelských mocenských elit 1919–1949. Praha: Libri, 

2007. 
 
přípravný kurz: koná se ve formě setkání s uchazeči, informace bude zveřejněna na webu ústavu 
 
další informace:  

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/hebraistika-zidovska-studia/  

• web Katedry Blízkého východu: https://kbv.ff.cuni.cz/cs/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• pracovníci muzeí, galerií a vědeckých institucí zabývající se židovskou kulturou a historií, 
• kulturní publicistika (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize), 

https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/408/nln-nakladatelstvi-lidove-noviny/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/hebraistika-zidovska-studia/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/hebraistika-zidovska-studia/
https://kbv.ff.cuni.cz/cs/
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• jako překladatelé literárních i neliterárních textů z hebrejštiny a do hebrejštiny 
• v nadnárodních společnostech působících v Izraeli jako marketingoví pracovníci, 
• v cestovních kancelářích zaměřených na Izrael jako delegáti či programoví koordinátoři, 
• ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci hebrejštiny, 
• ve státních institucích i jiných institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity v Izraeli. 

 

HISPANISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 41 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 79 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová ústní 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost cizího jazyka (požadovaná úroveň: B1 podle 
SERR) (max. 20 bodů) 

2) gramatický systém španělštiny a všeobecné znalosti z jazykovědy (max. 40 bodů) 
3) španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin (max. 40 bodů) 

 
Pokud se uchazeč hlásí také na bakalářský program Španělský jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání, absolvuje druhý a třetí okruh přijímací zkoušky pouze jednou a výsledek se mu započítává pro 
oba programy. 
 
Požaduje se dobrá znalost španělštiny (schopnost plynule mluvit a číst, zvládnutí základního 
gramatického systému – minulé časy, subjunktiv apod.), všeobecné znalosti z jazykovědy (v rozsahu 
středoškolského učiva z českého jazyka), základní znalosti o jazykové situaci v Evropě a na Pyrenejském 
poloostrově a schopnost komentovat přečtená literární díla se znalostí terminologie a literárního 
i historického kontextu. 
První část zkoušky probíhá ve španělském jazyce. Sestává z konverzace, při níž student prokáže schopnost 
prakticky používat španělštinu a reagovat na otázky komise; ty směřují především na motivaci ke studiu, 
zájmy, studijní cíle apod. Uchazeč dále přečte a přeloží krátký španělský text (např. článek z novin nebo 
časopisu) a prokáže tak schopnost orientovat se v textu a hledat adekvátní výrazy v českém jazyce. 
Druhá část probíhá ve španělštině a češtině. Nejprve je uchazeč na základě konkrétního textu dotázán na 
určitý jev španělské gramatiky a měl by být schopen ho ve španělštině stručně objasnit, uvést praktické 
příklady apod. Posléze v češtině prokazuje znalost základních lingvistických termínů, které jsou probírány 
v rámci hodin českého jazyka a literatury na gymnáziích (vědomosti si může uchazeč eventuálně rozšířit 
prostřednictvím některé odborné příručky, např. Jiří Černý – Úvod do studia jazyka nebo František Čermák 
– Jazyk a jazykověda). Předpokládá se také základní znalost o povaze španělského jazyka (např. do jaké 
jazykové rodiny patří a proč, rozdíly mezi minulými časy v češtině a španělštině, znalost oblastí, kde se 
španělština používá apod.). 
Třetí část probíhá v češtině, vychází z předloženého seznamu četby (viz níže) a uchazeč má prokázat 
porozumění přečteným dílům a schopnost zasadit je do panoramatu světové literatury a literárních 
směrů. Jedna otázka se týká literatury španělské a jedna hispanoamerické, je tedy žádoucí, aby v seznamu 
přečtené literatury byla zastoupena díla jak autorů španělských, tak hispanoamerických (pokud jsou v 
seznamu díla pouze ze Španělska nebo pouze z Hispánské Ameriky, bude druhá otázka položena bez 
ohledu na uchazečův seznam četby a bude se týkat obecné znalosti literárních dějin druhé oblasti). 
 
V přijímacím řízení se zohledňují výsledky mezinárodních zkoušek DELE vydávané španělským 
Ministerstvem školství a jeho jménem předávané Institutem Cervantes. U druhého okruhu (gramatický 
systém španělštiny a všeobecné znalosti z jazykovědy) uchazeč získává bonifikaci: 

a) 5 bodů v případě DELE úroveň B2 vykonané od r. 2010, 
b) 7 bodů v případě DELE úroveň C1 vykonané od r. 2010, 
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c) 9 bodů v případě DELE úroveň C2 vykonané od r. 2010. 
Pro připočtení bonifikace je nutné odevzdat u zkoušky ověřenou kopii tohoto diplomu. Plný počet bodů za 
tento okruh (40) mohou získat i uchazeči bez diplomu DELE, pokud u zkoušky prokáží velmi dobré 
znalosti. 
 
Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče 
(výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). 
 
další požadavky ke zkoušce: 

1. seznam četby španělské a hispanoamerické literatury – nejméně 10 položek (díla španělských a 
hispanoamerických autorů v překladu či originále, samozřejmě je možné předložit i seznam 
rozsáhlejší) – předkládá se k nahlédnutí, 

2. strukturovaný životopis doplněný také informacemi o uchazečových dosavadních zkušenostech 
s užíváním španělštiny (např. absolvované odborné soutěže, jazykové kurzy apod.) 

3. v případě, že uchazeč žádá o bonifikaci, je nutno odevzdat ověřenou kopii diplomu DELE 
B2/C1/C2 (viz výše). 

 
přípravný kurz: 
Koná se v lednu 2023, více informací naleznete v průběhu podzimu na: https://urs.ff.cuni.cz/prezencni-a-
online-pripravny-kurz-k-prijimackam-na-hispanistiku/. Kurz je zdarma. 
Uchazeči mají dále možnost využít online přípravného kurzu, který je rovněž zdarma a nabízí prezentace i 
praktická cvičení, které studentům pomohou s přípravou na příjímací zkoušku. Online kurz je dostupný 
zde: https://dlcv.cuni.cz/enrol/index.php?id=293 (před prvním přihlášením je nutno vyplnit registrační 
formulář, klíč k zápisu: hispanistika). 
 
další informace: 

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

• web Ústavu románských studií: https://urs.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické, ekonomické, kulturní a jiné aktivity 
související se španělsky mluvícími zeměmi, 

• v diplomatických službách ve španělsky mluvících zemích a na zastupitelských úřadech daných 
zemí v ČR, 

• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na hispánský svět, 
• v českých kulturních centrech ve španělsky mluvících zemích, 
• v orgánech EU, 
• ve veřejných výzkumných institucích a univerzitních pracovištích jako znalci španělsky mluvících 

zemí, jejich jazyka a kultury, 
• jako překladatelé literárních i neliterárních textů ze španělštiny a do španělštiny, 
• v cestovním ruchu, 
• ve státních i jiných institucích jako analytici španělsky psaných médií, 
• v obchodních firmách požadujících znalost španělštiny a dalších jazyků. 

 

HISTORIE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 100 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 258 
předpokládaný počet přijímaných: 100 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Historie – evropská studia 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia: Studium programu Historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím 
odborných textů v několika světových jazycích. 

https://urs.ff.cuni.cz/prezencni-a-online-pripravny-kurz-k-prijimackam-na-hispanistiku/
https://urs.ff.cuni.cz/prezencni-a-online-pripravny-kurz-k-prijimackam-na-hispanistiku/
https://dlcv.cuni.cz/enrol/index.php?id=293
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/hispanistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/hispanistika/
https://urs.ff.cuni.cz/
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přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut, celkem max. 50 bodů) 

1) české dějiny 
2) obecné/světové dějiny 
3) všeobecný kulturně-politický přehled 
 

2. kolo – ústní část 
1) české dějiny (max. 20 bodů) 
2) obecné/světové dějiny (max. 20 bodů) 
3) všeobecný kulturně-historický přehled, kritické myšlení a motivace ke studiu (max. 10 bodů) 

 
Celá přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na studijní program Historie se zaměřením na 
vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, skládá zkoušku pouze jednou a výsledek se mu 
započítává pro oba programy. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a 
ocenění prokazující zájem o program (vše se předkládá k nahlédnutí u ústní části zkoušky); na seznamu 
uchazeč uvede své jméno a příjmení. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/historie/ 

• web Ústavu českých dějin: http://ucd.ff.cuni.cz/ 
 

informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• kulturní instituce (muzea, knihovny, galerie), 
• neziskové organizace (paměťové instituce), 
• média (tisk, rozhlas, televize – především veřejnoprávní), 
• osvětová a informační střediska, 
• odborné redakce a nakladatelství, 
• státní správa a samospráva, 
• odborná průvodcovská služba. 

 

HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 30 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 75 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Historie 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 

požadavky studia programu: Studium programu Historie – evropská studia je náročné na zrak, studenti 
pracují s velkým množstvím odborných textů v několika evropských jazycích. 
 

přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 

popis přijímací zkoušky: 
1) rozprava vycházející ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 40 bodů) 
2) rozprava nad konkrétním tématem zvoleným uchazečem (max. 40 bodů) 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/historie/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/historie/
http://ucd.ff.cuni.cz/
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3) rozprava, jejímž cílem je zjistit hlubší zájem uchazeče o obor (max. 20 bodů) 
 
kritéria hodnocení motivace a zájmu o studium: 

•         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 odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a 
ocenění prokazující zájem o obor. Na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení; seznam je předmětem 
bodového hodnocení, a proto se u ústní zkoušky odevzdává. Případné seminární, ročníkové 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. 
 

přípravný kurz: nekoná se 
 

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

obory/historie-evropska-studia/ 
• web Ústavu světových dějin: https://usd.ff.cuni.cz 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• práce v muzeích, knihovnách, vědeckých institucích (dokumentační a kurátorská činnost na 
juniorních pozicích), 

• kulturní publicistika a popularizace historie (běžná i specializovaná periodika, rozhlas, televize), 
• odborné redakce a nakladatelství (vydávání historických, společenských a kulturních knih a 

časopisů), 
• odborní průvodci a organizátoři u cestovních kanceláří, 
• státní správa a samospráva (zejména úseky památkové péče nebo kulturní odbory). 

 

HUDEBNÍ VĚDA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 21 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 52 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná, doba trvání 120 min) 
 
popis přijímací zkoušky: 

1) sluchový test (určení a zápis intervalů, stupnic, základních souzvuků; melodicko-rytmický 
zápis krátké jednohlasé hudební ukázky) (max. 25 bodů) 

2) písemná práce (referát na odbornou knihu, rozsah 300-400 slov, max. 70 bodů) 
3) seznam prostudované odborné literatury (max. 5 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
seznam prostudované odborné literatury – odevzdává se u zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno 
a příjmení 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/historie-evropska-studia/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/historie-evropska-studia/
https://usd.ff.cuni.cz/
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přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na webových stránkách ústavu 
(https://uhv.ff.cuni.cz/cs/studium/uchazec/seznameni) 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/hudebni-veda/ 

• web Ústavu hudební vědy: https://uhv.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit zejména v těchto oblastech: 

• dokumentační a kurátorská činnost (knihovny a muzea s hudebními sbírkami), 
• hudebně-organizační činnost (orchestry, divadla a další kulturní instituce a agentury), 
• hudebně-vydavatelská činnost (odborné redakce a nakladatelství), 
• hudební publicistika (periodika, rozhlas, televize), 
• státní správa a samospráva (kulturní odbory), 
• hudebně-pedagogická činnost (po splnění pedagogického minima; všeobecné i specializované 

školy). 
 

INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 35 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 65 
předpokládaný počet přijímaných: 42 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu programu Informační studia a knihovnictví (max. 50 bodů) 
2) prostudovaná oborová literatura (max. 50 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 50–34 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 
odpovídající náplni studia programu na FF UK: 33–17 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 16–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá 
seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení (na seznamu uchazeč uvede své jméno a 
příjmení) – volí si minimálně dvě knihy a tři články z navrženého seznamu odborné literatury, 
viz uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč), a to alespoň ze dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, 
informační studia, knižní kultura). Na základě rozhovoru s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu 
a schopnost základní interpretace prostudované literatury. 
 
přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na webu 
https://uisk.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni-bc-mgr/pripravny-kurz/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/informacni-studia-knihovnictvi/informacni-studia-knihovnictvi-ps/ 

https://uhv.ff.cuni.cz/cs/studium/uchazec/seznameni
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/hudebni-veda/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/hudebni-veda/
https://uhv.ff.cuni.cz/
https://uisk.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni-bc-mgr/pripravny-kurz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/informacni-studia-knihovnictvi/informacni-studia-knihovnictvi-ps/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/informacni-studia-knihovnictvi/informacni-studia-knihovnictvi-ps/
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• web Ústavu informačních studií a knihovnictví: https://uisk.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• organizace, budování a správa databází, digitálních sbírek, knihovních a informačních fondů v 
různých typech institucí (veřejná a státní správa, vzdělávací instituce, paměťové instituce, 
neziskový i komerční sektor), 

• poskytování informačních a knihovních služeb ve veřejných knihovnách, 
• informační podpora vědy, výzkumu a inovací, 
• informačně-analytická činnost v různých typech institucí, 
• poskytování informačního vzdělávání, 
• řízení knihovních a informačních služeb na nižším až středním stupni knihoven a informačních 

institucí všech typů. 
 

ITALIANISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 46 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) italská literatura – dvě otázky na základě předloženého seznamu četby; uchazeč prokazuje 
schopnost začlenit autory a jejich díla do širšího literárněhistorického kontextu (max. 40 bodů) 

2) italská gramatika – teoretická otázka vycházející z předepsaného rozsahu 16 lekcí učebnice 
Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha Leda 2008/2017) (max. 20 
bodů) 

3) otázka z obecné lingvistiky týkající se základních kategorií tvarosloví a skladby (v češtině) – např. 
klasifikace slovních druhů, mluvnické kategorie, větné členy, typy vedlejších vět, tvoření slov, 
významové vztahy (synonymie, antonymie, homonymie, polysémie apod.) (max. 20 bodů) 

4) konverzace v italštině – zájmy, cestování, studium, rodina apod.; požaduje se pouze základní 
znalost jazyka v rozsahu 16 lekcí učebnice (viz výše) (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
U přijímací zkoušky se odevzdává: seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury (v 
překladu či v originále; seznam knih by měl být vyvážený, neměl by např. převažovat jeden jediný autor; 
na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení). 
U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: stručný přehled dosavadního studia (střední škola, 
jazykové kurzy), popř. odborné činnosti (praxe). 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/italianistika/ 

• web Ústavu románských studií: https://urs.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• soukromé firmy obchodující s italskými partnery, 
• státní instituce a instituce EU, zastupitelské úřady a kulturní střediska Itálie v ČR a ČR v Itálii, 
• redaktorské pozice v médiích a nakladatelstvích, 

https://uisk.ff.cuni.cz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/italianistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/italianistika/
https://urs.ff.cuni.cz/
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• lektoři kurzů italského jazyka, 
• delegáti a programoví koordinátoři v cestovních kancelářích, 
• překladatelé literárních i neliterárních textů z italštiny a do italštiny, 
• tlumočníci v soukromém i veřejném sektoru, 
• jazykoví odborníci spolupracující na slovnících, jazykových korpusech či lingvistických aplikacích 

v oblasti IT. 

JAZYKY A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 41 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 70 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě 
prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) 

2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi 
v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky 
o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů) 

3) orientace v anglicky psaném odborném textu (úroveň angličtiny zhruba na úrovni B1 podle SERR 
+ práce s odborným textem z oblasti Deaf Studies) (max. 20 bodů) 

 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o modifikaci přijímacího řízení: 
 
a) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český 

jazyk/mluvený jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat 
modifikovanou přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny psané: 
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně 
přepisovány do psané češtiny 
1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě 

prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) 
2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi 

v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky 
o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů) 

3) orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů) 
 

b) Uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český 
znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat 
modifikovanou přijímací zkoušku s tlumočením a překladem do českého znakového jazyka: 
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) – organizační pokyny v mluvené češtině simultánně 
tlumočeny do českého znakového jazyka 
1) orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě 

prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka 
2) rozumové předpoklady ke studiu, ověřované též v souvislosti s operativními dovednostmi 

v češtině, základními obecnými poznatky o komunikaci a o jazycích a důkladnými poznatky 
o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 60 bodů) – částečně přeloženo do českého 
znakového jazyka 

3) orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) 
 

c) Uchazeči s jinými speciálními vzdělávacími potřebami: individuálně dle svých specifických 
potřeb (viz obecné pokyny k modifikaci přijímacího řízení na FF UK). 
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další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na webové stránce Ústavu jazyků a komunikace 
neslyšících (https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bakalarske-studium/pripravny-kurz) 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/jazyky-komunikace-neslysicich/ 

• web Ústavu jazyků a komunikace neslyšících: https://ujkn.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent samostatného i sdruženého studia se může uplatnit v těchto oblastech: 
Profese, ve kterých se uplatňuje přístup vycházející z filologických principů Deaf Studies, tzn. práce 
předpokládající dobrou znalost komunity, komunikace, jazyků (zejm. češtiny a českého znakového 
jazyka), kultury neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a (2) profese kladoucí obecně vysoké nároky 
na soustředění, pečlivost, přesnost, kreativitu, kombinační schopnosti, dovednost třídit, zpracovávat a 
kriticky vyhodnocovat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a dále profese 
vyžadující filologické myšlení a dovednost transkulturní komunikace, např. 

• v osvětové činnosti, 
• ve vzdělávací činnosti, 
• v kulturní činnosti, 
• v humanitární činnosti, 
• v nadacích, 
• v sociální oblasti, 
• v oblasti médií, 
• ve státních i soukromých institucích, organizacích a agenturách, 
• ve státní správě a samosprávě, 
• v oblasti poskytování služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé lidi a jejich rodiny, blízké, 

zaměstnavatele, vzdělavatele atd., 
• v organizacích sdružujících neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé lidi a jejich rodiny, blízké atd., 
• v poradenských týmech, 
• v multioborových týmech, 
• v multikulturních týmech, 
• v multilingválních týmech, 
• ve výzkumných týmech. 

Absolvent modulu Lingvistika znakových jazyků se může dále uplatnit např. v těchto oblastech: 
• práce ve výzkumných týmech ve státních i soukromých institucích, grantových a dalších 

projektech z různých oblastí lingvistiky znakových jazyků, 
• práce na korpusech českého znakového jazyka, 
• lexikografické práce – vytváření slovníků českého znakového jazyka, 
• práce na lingvistických multimediálních projektech, aplikacích a vzdělávacích projektech pro 

neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé i slyšící adresáty, 
• odborný poradce pro oblast lingvistika znakových jazyků (např. ve vzdělávání, v kurzech pro 

veřejnost aj.). 
Absolvent modulu Vzdělávání neslyšících se může dále uplatnit např. v těchto oblastech: 

• různé profese a práce ve vzdělávání, 
• různé profese a práce ve státní správě a samosprávě, 
• různé profese a práce ve volnočasových, zájmových a neziskových organizacích, 
• různé profese a práce v jazykových školách a agenturách, 
• interkulturní mediace mezi neslyšící, nedoslýchavými a ohluchlými lidmi a lidmi slyšícími, 
• zprostředkování komunikace mezi neslyšící, nedoslýchavými a ohluchlými lidmi a lidmi slyšícími, 
• lektorování kurzů českého znakového jazyka, 
• lektorování kurzů psané češtiny, 
• práce ve výzkumných týmech ve státních i soukromých institucích, grantových a dalších 

projektech z různých oblastí vzdělávání neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých dětí, žáků, 
studentů i dospělých. 

Absolvent modulu Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk se dále může uplatnit např. 
v těchto oblastech: 

https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bakalarske-studium/pripravny-kurz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/jazyky-komunikace-neslysicich/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/jazyky-komunikace-neslysicich/
https://ujkn.ff.cuni.cz/
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• tlumočení čeština/český znakový jazyk, český znakový jazyk/čeština, 
• překlad čeština/český znakový jazyk, český znakový jazyk/čeština, 
• komunitní tlumočení, např. ve zdravotnictví nebo ve státní správě, 
• tlumočení ve vzdělávání, 
• tlumočení v médiích, 
• práce u poskytovatelů tlumočnických a překladatelských služeb pro neslyšící, v organizacích 

neslyšících a ve prospěch komunity neslyšících, 
• práce v tlumočnických/překladatelských týmech v oblasti vzdělávání, umění aj., 
• práce ve výzkumných týmech ve státních i soukromých institucích, grantových a dalších 

projektech v oblasti tlumočení a překladu znakových jazyků. 
 
 

KLASICKÁ ARCHEOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 49 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 60 minut) 

1) orientace v geografii Středomoří – testové otázky (max. 10 bodů) 
2) dějiny starověku – testové otázky (max. 20 bodů) 
3) archeologie a kultura starověku – základní orientace v odborné terminologii, obecný přehled 

o antické materiální kultuře (max. 20 bodů) 
4) schopnost identifikace a stylového zařazení antických uměleckých děl – testové otázky (max. 20 

bodů) 
5) jazykové předpoklady – porozumění odbornému textu ve dvou vybraných jazycích formou 

kontrolních písemných testových otázek. Volitelné jazyky: angličtina, němčina, ruština, 
francouzština nebo italština (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/klasicka-archeologie/ 

• web Ústavu pro klasickou archeologii: https://ukar.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• pracovníci muzeí, vědeckých institucí a archeologických pracovišť (zpravidla pod odborným 
vedením výše kvalifikovaného archeologa), 

• pomocní archeologové v expedicích a na výkopech, 
• odborní průvodci a organizátoři u cestovních kanceláří, 
• redaktoři zaměření na popularizaci archeologie. 

 

LOGIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/klasicka-archeologie/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/klasicka-archeologie/
https://ukar.ff.cuni.cz/
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počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 39 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Od přijímací zkoušky lze upustit, pokud uchazeč splní níže 
uvedenou podmínku: uchazeč postoupil v České nebo Slovenské republice do ústředního kola 
Matematické olympiády (kategorie A nebo P) nebo byl v České nebo Slovenské republice úspěšným 
řešitelem krajského kola Matematické olympiády (kategorie A, B, C nebo P). Žádost o upuštění od 
přijímací zkoušky je nutné podat do 30. 4. 2023. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

 
Seznam témat, včetně typových příkladů, je uveden na webových stránkách katedry logiky: 
https://logika.ff.cuni.cz/cs/uchazeci/bakalarske-studium/. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/logika/ 

• web Katedry logiky: https://logika.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• programování a datové struktury, 
• logická administrace počítačových systémů, 
• analýza dat a jejich interpretace, 
• znalost programování, matematiky a filozofie pro výuku na základních a středních školách (s 

pedagogickým vzděláním), 
• formulace a interpretace pravidel a zákonů (státní správa), 
• analýza jazyka a dalších lingvistických jevů, 
• dostatečně široké základy pro magisterské studium dalších oborů jako např. IT, filozofie, či 

matematika (matematické struktury). 
 

MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE ČEŠTINA – NĚMČINA / INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION UND 
TRANSLATION TSCHECHISCH – DEUTSCH 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 14 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 34 
předpokládaný počet přijímaných: 14 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 

https://logika.ff.cuni.cz/cs/uchazeci/bakalarske-studium/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/logika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/logika/
https://logika.ff.cuni.cz/


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy                     Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium 

Strana 39 z celkem 67 stran 

popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) test z českého jazyka (max. 24 bodů) 
2) překlad neliterárního textu z němčiny do češtiny (max. 20 bodů) 
3) překlad neliterárního textu z češtiny do němčiny (max. 24 bodů) 
4) sumarizace německého neliterárního textu provedená v češtině (max. 16 bodů) 
5) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie německé jazykové oblasti, reálie 

České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 16 bodů) 
 

Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost 
němčiny na úrovni minimálně B2 podle SERR, překladatelsko-tlumočnické vlohy, všeobecný rozhled, 
zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, jazykovou kreativitu a připravenost 
absolvovat jeden ročník studia v zahraničí. 
 
Písemná zkouška je totožná se zkouškou na specializaci Němčina pro překlad a tlumočení programu 
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení. Uchazeči, kteří se hlásí na tuto specializaci a zároveň na 
program Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation 
Tschechisch – Deutsch, skládají zkoušku pouze jednou a výsledek se jim započítává v obou přijímacích 
řízeních. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
upozornění k termínu konání zkoušky: 
Přijímací zkouška na všechny specializace studijního programu Mezikulturní komunikace se koná 
v jednom termínu (uchazeči o dvě a více specializací budou pozváni na tentýž den a hodinu konání 
zkoušky, doba trvání zkoušky jim bude adekvátně prodloužena). 
 
přípravný kurz: koná se, viz https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravny-kurz/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/interkulturelle-kommunikation/ 

• web Ústavu translatologie: https://utrl.ff.cuni.cz 
 
Tento mezinárodní bakalářský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se uskutečňuje na 
základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Universität Leipzig ze dne 27. 1. 2014. 
Program povinně zahrnuje absolvování dvou semestrů na Universität Leipzig, a to během druhého 
ročníku studia. 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit jako například: 

• aktivní překladatelé a tlumočníci pracující v tzv. svobodném povolání (na volné noze) 
i v překladatelských/tlumočnických týmech, a to díky schopnosti zvládnutí základů práce 
s nástroji počítačem podporovaného překladu, 

• koordinátoři překladatelských a tlumočnických projektů v jazykových agenturách i institucích 
s interním překladatelským/tlumočnickým týmem, 

• pracovníci v médiích a nakladatelstvích (analytické i redaktorské pozice), 
• učitelé jazyků v jazykových agenturách a dalších institucích, 
• pracovníci ve středním managementu (copywriting, kreativní psaní, marketing, HR, PR), 
• specialisté v zahraničních firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti česko-německých 

vztahů, jazyka a mezikulturní komunikace, 
• pracovníci cestovního ruchu (delegát cestovní kanceláře, průvodce, pracovník turistického 

informačního centra), 
• pracovníci v neziskovém sektoru (pracovník neziskové organizace, humanitární pracovník, 

koordinátor projektů, interkulturní mediátor, tiskový mluvčí), 
• odborníci v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů (odborný pracovník mezinárodní 

spolupráce, pracovník zastupitelského úřadu). 
 

https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravny-kurz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/interkulturelle-kommunikation/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/interkulturelle-kommunikation/
https://utrl.ff.cuni.cz/
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MEZIKULTURNÍ KOMUNIKACE: PŘEKLAD A TLUMOČENÍ 

 

SPECIALIZACE (DVOUSPECIALIZAČNÍHO TYPU): ANGLIČTINA PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ, 

FRANCOUZŠTINA PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ, NĚMČINA PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ, RUŠTINA 

PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ, ŠPANĚLŠTINA PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ 

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 bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce AJ/FJ/NJ/RJ/ŠJ: 50/17/10/6/18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce AJ/FJ/NJ/RJ/ŠJ: 313/34/40/47/43 
 
předpokládaný počet přijímaných: 
angličtina pro překlad a tlumočení: 60 
francouzština pro překlad a tlumočení: 35 
němčina pro překlad a tlumočení: 28 
ruština pro překlad a tlumočení: 30 
španělština pro překlad a tlumočení: 30 
kombinovatelnost: pouze sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace navzájem (dvouspecializační studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze u žádné specializace 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

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

republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled (max. 16 bodů) 
 

Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost 
příslušného cizího jazyka na úrovni minimálně B2 podle SERR, překladatelsko-tlumočnické vlohy, 
všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, jazykovou kreativitu. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
upozornění k termínu konání zkoušky: 
Přijímací zkouška na všechny specializace daného studijního programu se koná v jednom termínu 
(uchazeči o dvě a více těchto specializací budou pozváni na tentýž den a hodinu konání zkoušky, doba 
trvání zkoušky jim bude adekvátně prodloužena). 
Písemná zkouška na specializaci Němčina pro překlad a tlumočení je totožná se zkouškou na program 
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation 
Tschechisch – Deutsch. Uchazeči, kteří se hlásí na tento program a zároveň na specializaci němčina pro 
překlad a tlumočení, skládají zkoušku pouze jednou a výsledek se jim započítává v obou přijímacích 
řízeních. 
 
přípravný kurz: koná se, viz https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravny-kurz/ 
 
další informace: 

• vizitky studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/mezikulturni-komunikace-preklad-tlumoceni/ 

• web Ústavu translatologie: https://utrl.ff.cuni.cz 
 

https://utrl.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravny-kurz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/mezikulturni-komunikace-preklad-tlumoceni/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/mezikulturni-komunikace-preklad-tlumoceni/
https://utrl.ff.cuni.cz/
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informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi všech pěti specializací se mohou uplatnit například jako: 

• aktivní překladatelé a tlumočníci pracující v tzv. svobodném povolání (na volné noze) 
i v překladatelských/tlumočnických týmech, a to díky schopnosti zvládnutí základů práce 
s nástroji počítačem podporovaného překladu, 

• koordinátoři překladatelských a tlumočnických projektů v jazykových agenturách i institucích 
s interním překladatelským/tlumočnickým týmem, 

• pracovníci v médiích a nakladatelstvích (analytické i redaktorské pozice), 
• učitelé jazyků v jazykových agenturách a dalších institucích, 
• pracovníci ve středním managementu (copywriting, kreativní psaní, marketing, HR, PR), 
• specialisté v zahraničních firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní 

komunikace, 
• pracovníci cestovního ruchu (delegát cestovní kanceláře, průvodce, pracovník turistického 

informačního centra), 
• pracovníci v neziskovém sektoru (pracovník neziskové organizace, humanitární pracovník, 

koordinátor projektů, interkulturní mediátor, tiskový mluvčí), 
• odborníci v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů (odborný pracovník mezinárodní 

spolupráce, pracovník zastupitelského úřadu), 
• sběratelé a hodnotitelé dat pro slovní a jazykové korpusy a lingvistické aplikace z oblasti IT. 

 

OBECNÁ LINGVISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 24 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 87 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Od přijímací zkoušky lze upustit v případě účastníků České 
lingvistické olympiády, kteří se umístili na prvních třech místech v národním kole. Žádost o upuštění od 
přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 11. 5. 2023. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (distanční písemná, distanční ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část – distanční v systému Moodle (doba trvání: 60 minut) 

1) schopnost pozorování a srovnání jazykových a komunikačních jevů v češtině a angličtině (max. 30 
bodů) 

2) schopnost logického myšlení při práci s neznámým jazykovým materiálem (max. 20 bodů) 
 
2. kolo – distanční ústní část: 

1) motivace ke studiu, diskuse na základě životopisu a seznamu prostudované literatury (max. 15 
bodů) 

2) jazyk ve společenském a situačním kontextu (max. 15 bodů) 
3) srovnání stavby rodného a studovaného cizího jazyka (max. 20 bodů) 

 
O technických náležitostech zkoušky v systému Moodle i distanční ústní části budou uchazeči předem 
informováni v rámci přílohy k pozvánce k přijímací zkoušce. 
  
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, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 5–0 bodů 
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další požadavky ke zkoušce: životopis a seznam prostudované odborné (včetně popularizační) 
literatury (materiály se odevzdávají elektronicky na e-mailovou adresu bakalar.lingvistika@ff.cuni.cz 
nejpozději do poledne dne předcházejícího dni konání ústní části přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/obecna-lingvistika/ 

• web Ústavu obecné lingvistiky: https://ling.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit především v těchto oblastech: 

• poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace, 
• vnitřní a vnější komunikace veřejných institucí i soukromých firem, 
• práce na slovnících a jazykových korpusech, 
• práce na lingvistických aplikacích v oblasti IT, 
• asistenční práce při sociologických výzkumech, 
• redaktorské pozice v médiích a nakladatelstvích, 
• reklama, pojmenovávání produktů a míst apod. 

 

PEDAGOGIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 31 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 82 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, přístupy, 
historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni 
všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 50 bodů) 

 
2. kolo – ústní část 

1) motivace uchazeče ke studiu programu Pedagogika (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady (pohovor nad přečtenou odbornou literaturou zjišťující formulační 

schopnosti a vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie, dále jsou diskutována aktuální témata 
a problémy školství a vzdělávací politiky) (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: 6–3 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 2–0 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. 
 

mailto:bakalar.lingvistika@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/obecna-lingvistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/obecna-lingvistika/
https://ling.ff.cuni.cz/
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další požadavky ke zkoušce: životopis, seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí 
u ústní části přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na https://kped.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-
rizeni/pripravny-kurz-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/pedagogika/pedagogika-ps/ 

• web Katedry pedagogiky: https://kped.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit v praxi, a to především jako pedagogičtí pracovníci: 

• na základních školách (asistenti), 
• v institucích volného času (domy dětí a mládeže), 
• v komunitních centrech, 
• v ubytovacích institucích (internáty), 
• ve cvičných institucích (školy v přírodě) apod. 

 

PEDAGOGIKA 

forma a typ studia: kombinované bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 27 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 60 
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) základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, přístupy, 
historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické znalosti na úrovni 
všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 50 bodů) 

 
2. kolo – ústní část 

1) motivace uchazeče ke studiu programu Pedagogika (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady (pohovor nad přečtenou odbornou literaturou zjišťující formulační 

schopnosti a vědomosti z oboru, příbuzných věd a filozofie, dále jsou diskutována aktuální témata 
a problémy školství a vzdělávací politiky) (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: 6–3 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 2–0 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: životopis, seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí 
u ústní části přijímací zkoušky) 
 

https://kped.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/pripravny-kurz-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/
https://kped.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/pripravny-kurz-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/pedagogika/pedagogika-ps/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/pedagogika/pedagogika-ps/
https://kped.ff.cuni.cz/
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přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na https://kped.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-
rizeni/pripravny-kurz-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/pedagogika/pedagogika-ks/ 

• web Katedry pedagogiky: https://kped.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit v praxi, a to především jako pedagogičtí pracovníci: 

• na základních školách (asistenti), 
• v institucích volného času (domy dětí a mládeže), 
• v komunitních centrech, 
• v ubytovacích institucích (internáty), 
• ve cvičných institucích (školy v přírodě) apod. 

 

POLITOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 51 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 131 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 50 minut) 

1) test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů) 
2) všeobecný kulturní a geografický rozhled (max. 15 bodů) 
3) otázky z politických dějin a současných politických reálií – českých i světových (max. 20 bodů) 

 
2. kolo – ústní část 

1) motivace ke studiu (max. 10 bodů) 
2) rozbor komisí vybraných dvou děl ze seznamu vlastní četby historické, filozofické a společensko-

vědní literatury, který uchazeč předkládá u ústní zkoušky (max. 40 bodů) 
 

U zkoušky se hodnotí schopnost kritického čtení odborných textů, zájem o kulturně-politické dění a 
historický přehled. 
 
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: 6–3 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 2–0 bodů 

 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný 
test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny 
programy a dvouspecializace. 
 
další požadavky ke zkoušce: 
U ústní zkoušky uchazeč odevzdává vlastní seznam prostudované společenskovědní a humanitní 
odborné literatury, na jehož základě bude zkoušen; na seznamu uchazeč uvede své jméno. Kvalita 

https://kped.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/pripravny-kurz-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/
https://kped.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/pripravny-kurz-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/pedagogika/pedagogika-ks/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/pedagogika/pedagogika-ks/
https://kped.ff.cuni.cz/
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vlastního seznamu, množství a charakter společenskovědní a humanitní odborné literatury jsou komisí 
taktéž hodnoceny. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/politologie/ 

• web Ústavu politologie: https://upol.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• státní správa a samospráva (ministerstva, krajská zastupitelstva apod.), 
• politické strany, 
• média (analytické i redaktorské pozice), 
• mezinárodní organizace, 
• neziskové organizace, 
• výzkumné organizace a další instituce zabývající se politickými a společenskými analýzami. 

 

PSYCHOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 59 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 1135 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
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: 70 minut) 

1) test znalostí základů společenských věd nebo test znalostí z biologie*; test znalostí z psychologie; 
test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, porozumění 
textu) (max. 50 bodů) 

2) krátká esej na zadané téma (uchazeč si může zvolit jedno ze tří témat)** 
 
* konkrétní test si volí uchazeč přímo při přijímací zkoušce 
** esej je součást hodnocení ústní části přijímací zkoušky (podčást A, bod 1) 

 
Test obecných studijních předpokladů je odlišný od společných testů obecných studijních předpokladů, 
které jsou součástí přijímacích zkoušek na jiné programy na FF UK. 
 
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 tří testů. Každý test má odlišnou relativní váhu, danou významem a délkou 
testu: biologie nebo základy společenských věd – 20 %, psychologie – 35 %, test studijních předpokladů – 
45 %. Počet správných odpovědí (tzv. hrubý skór) v jednotlivých testech označíme T1, T2, T3. V prvním 
kroku se hrubé skóry jednotlivých testů přepočítají na z-skóry (z1, z2, z3) 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, čímž získáme celkový 
skór (dále zSUM) s nulovým průměrem. Jelikož se pro hodnocení písemné části užívá celočíselná škála (1–

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/politologie/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/politologie/
https://upol.ff.cuni.cz/
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50), ve třetím, závěrečném kroku převedeme zSUM na celkové body pomocí lineární transformace, která 
vždy zachovává pořadové umístění uchazečů. 
 
2. kolo (ústní část) se skládá z podčástí A a B. Obě podčásti se konají ve stejném termínu. K podčásti B 
postupují pouze uchazeči, kteří v součtu za 1. kolo a podčást A 2. kola získají alespoň 55 bodů. 
 
2. kolo – ústní část, podčást A (max. 30 bodů) 

1) rozhovor o eseji, uchazečových odborných aktivitách, zájmech, motivaci a předpokladech ke 
studiu (schopnost orientovat se v základních psychologických otázkách a problémech, úroveň 
verbálního vyjadřování) (max. 15 bodů) 

2) diskuse o odborných otázkách na základě předloženého seznamu prostudované literatury 
(nehodnotí se pouze seznam jako takový, ale především schopnost uchazeče porozumět textu a 
samostatně formulovat a vysvětlit jeho hlavní myšlenky a argumenty) (max. 15 bodů) 

 
2. kolo – ústní část, podčást B (max. 20 bodů) 

1) samostatná ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu psychologie (2–4 
minuty); po prezentaci komise uchazeči dle individuálního posouzení položí otázky z okruhů 
stanovených pro podčást A; může, ale nemusí se přitom jednat o totožné otázky jako v podčásti A 

 
další požadavky ke zkoušce: 

• uchazeč předkládá u ústní části přijímací zkoušky seznam odborných aktivit (účast ve studentské 
vědecké/odborné činnosti, písemné práce na psychologická témata, účast ve výzkumných 
studiích, na konferencích, přednáškách apod., praxe či stáže doložené adekvátními potvrzeními či 
osvědčeními) – doklady o odborných aktivitách je třeba přinést v papírové formě (tj. vytištěné, 
nikoli v elektronické podobě); 

• uchazeč u této části zkoušky odevzdá seznam prostudované odborné literatury v oboru 
psychologie, citace musejí být ve formátu APA (7. vyd.) (American Psychological Association, 
2020); 

• uchazeč u ústní části přijímací zkoušky předkládá strukturovaný životopis. 
 
přípravný kurz: koná se 
Název kurzu: Příprava ke studiu oboru psychologie na FF UK 
(https://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/zajmove-kurzy/priprava-ke-studiu-psychologie) 
Cíl kurzu: předložit vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit si motivaci ke 
studiu programu psychologie a upevnit zájem o obor. 
Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin (leden–duben, 8 setkání, vždy v sobotu, zpravidla 9:30–14:15). 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/psychologie/ 

• web Katedry psychologie: https://kps.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• ve sdělovacích prostředcích, public relations, reklamních agenturách, redakcích, vydavatelstvích, 

• střední management v podnicích, v orgánech státní správy, 

• asistent ve školství a výzkumných odděleních, 

• v oblasti sociálních služeb, jako pracovník humanitárních a neziskových organizací, 

• ve vězeňství a bezpečnostních složkách. 

Poznámka: absolvent bakalářského studia psychologie není připraven pro výkon profese psychologa v 

jakékoli oblasti psychologické praxe. 

RELIGIONISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 72 

https://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/zajmove-kurzy/priprava-ke-studiu-psychologie
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/psychologie/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/psychologie/
https://kps.ff.cuni.cz/
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předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) metody a dějiny religionistiky (max. 20 bodů) 
2) náboženský okruh 1 (max. 40 bodů) 
3) náboženský okruh 2 (max. 40 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč odevzdá (při prezenci u ústní části zkoušky) seznam prostudované odborné literatury; na 
seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení. Přijímací komise uchazeči položí tři otázky, jež z tohoto 
seznamu vycházejí: první otázka se týká religionistiky obecně, další dvě otázky se týkají dvou konkrétních 
náboženství. Komise při hodnocení přihlédne ke struktuře a obsahu seznamu literatury. Dále se hodnotí 
zejména to, zda uchazeč prostudovaným textům skutečně porozuměl a jakým způsobem dovede 
s myšlenkami obsaženými v předložené literatuře dále pracovat. 
K první otázce ústní zkoušky uchazeči povinně nastudují jeden z těchto předepsaných titulů: 

1. William E. Paden, Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova 
univerzita, 2002 

2. Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, Praha: ExOriente, 2015 (tři vybrané kapitoly) 
3. Robert A. Segal, Stručný úvod do teorie mýtu, Praha: ExOriente, 2017 

 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/religionistika/ 

• web Ústavu filosofie a religionistiky: https://ufar.ff.cuni.cz/ 
• web Religionistiky pro uchazeče: https://religionistika.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• kulturní poradce, 
• kulturní pracovník, 
• kulturní publicista, 
• lektor, 
• odborný pracovník muzea, 
• odborný redaktor, 
• odborný referent orgánů státní správy a samosprávy, 
• pedagog volného času, 
• pracovník neziskové organizace, 
• pracovník veřejnoprávní organizace, 
• publicista, 
• redaktor, 
• samostatný pracovník státní agendy, 
• specialista v oblasti cestovního ruchu, 
• vědeckovýzkumný pracovník. 

RUSKÝ JAZYK A LITERATURA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 32 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 88 
předpokládaný počet přijímaných: 40 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/religionistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/religionistika/
https://ufar.ff.cuni.cz/
https://religionistika.ff.cuni.cz/
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kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené beletrie a odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí 
u přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/rusky-jazyk-literatura/ 

• web Ústavu východoevropských studií: https://uves.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• jako překladatelé literárních i neliterárních textů z ruštiny a do ruštiny, 
• ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve východní Evropě, 
• ve státních i jiných institucích jako analytici ruskojazyčných médií, 
• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Rusko a další rusky mluvící oblasti, 
• v nadnárodních společnostech působících v postsovětském prostoru jako marketingoví 

pracovníci, 
• v institucích poskytujících informační zázemí pro firmy vstupující na regionální trhy (Rusko, státy 

Střední Asie, Kavkaz, Bělorusko, Ukrajina, Pobaltí), 
• v cestovních kancelářích zaměřených na východní Evropu jako delegáti či programoví 

koordinátoři. 
 

ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA 

SPECIALIZACE: NOVOŘECKÝ JAZYK A LITERATURA, OSTATNÍ SPECIALIZACE 

volba specializace: Novořecký jazyk a literatura: závazně v přihlášce; ostatní specializace: na konci 1. 
ročníku; lze si podat přihlášky i na obě varianty 
 
JAK SE PŘIHLÁSIT NA ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA: 
Když vás zajímá starořečtina nebo latina, antika nebo latinský středověk: 
Podejte si přihlášku na ostatní specializace. Konkrétní specializaci si zvolíte až na konci 1. ročníku. 
Když vás zajímá novořečtina: 
Pokud chcete novořečtinu kombinovat se starořečtinou, podejte si přihlášku na ostatní specializace. 
Při zápisu si zvolíte samostatné studium a na konci 1. ročníku si pak zvolíte kombinaci starořečtiny a 
novořečtiny, tj. řeckou filologii. S jinými specializacemi Řeckých a latinských studií novořečtinu 
kombinovat nemůžete. 
Pokud chcete novořečtinu kombinovat s jiným programem („sdružené studium“), musíte si podat 
přihlášku na specializaci Novořecký jazyk a literatura a být přijati aspoň na jeden další 
kombinovatelný program. 

ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA (OSTATNÍ SPECIALIZACE) 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 56 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 66 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/rusky-jazyk-literatura/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/rusky-jazyk-literatura/
https://uves.ff.cuni.cz/
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předpokládaný počet přijímaných: 60 
kombinovatelnost: samostatné nebo sdružené studium; u sdruženého studia kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Od přijímací zkoušky lze upustit, pokud uchazeč složil 
maturitní zkoušku z latiny s prospěchem 1 nebo 2, nebo pokud se uchazeč umístil na 1., 2. nebo 3. místě 
v celostátním kole soutěže Certamen Latinum, případně se v soutěži Decameron Latinum MMXX umístil na 
1.–3. místě varianty pro pokročilé či na 1. místě varianty pro začátečníky. Žádost o upuštění od přijímací 
zkoušky musí uchazeč podat do 1. 6. 2023. 
 
specializace pro sdružené studium: Starořecký jazyk a literatura (SJL), Latinský jazyk a literatura (LJL), 
Dějiny antické civilizace (DAC), Latinská medievistika (LM) 
specializace pro samostatné studium: každá ze specializací je kombinací dvou specializačních zaměření 
(viz údaje v závorkách) – Klasická filologie (SJL+LJL), Řecká filologie (SJL + Novořecký jazyk a literatura), 
Latinský jazyk a kultura antiky a středověku (LJL+LM), Jazyk a kultura starověkého Řecka (SJL+DAC), 
Jazyk a kultura starověkého Říma (LJL+DAC) 
volba specializace: Pokud uchazeč uspěje v přijímací zkoušce, zvolí si při zápisu do 1. ročníku buď 
sdružené studium (lze jen v případě, že uspěje i v přijímací zkoušce na alespoň jeden kombinovatelný 
program), anebo samostatné studium. Při zápisu do 2. ročníku studia si potom zvolí jednu ze 
specializací. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) ověření předpokladů k filologickému studiu: test z české gramatiky a stylistiky (max. 30 bodů) 
2) test všeobecného kulturního přehledu (s důrazem na antickou kulturu a její tradice) (max. 35 

bodů) 
3) oborový test (test z latinského jazyka nebo rozšiřující test z antických dějin a reálií – uchazeč volí 

při přijímací zkoušce) (max. 35 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

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

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

informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu se, s přihlédnutím ke specializaci, kterou si sami zvolí, mohou uplatnit zejména 
v těchto oblastech: 

• ve výuce latiny a staré řečtiny mimo středoškolské prostředí, 
• jako odborní průvodci a organizátoři v cestovním ruchu v oblastech, v nichž kvetla antická či 

středověká latinská kultura, 
• jako překladatelé antické či středověké latinské literatury, 
• v oblasti popularizace antiky či kultury latinského středověku, 
• na redaktorských pozicích v médiích a nakladatelstvích, 
• v kulturní publicistice v běžných i specializovaných médiích, 
• na vybraných pozicích v kulturních, eventuálně vědeckých a vzdělávacích institucích (např. 

dokumentační, rešeršní a organizační práce v akademických ústavech, vysokoškolských 
pracovištích, knihovnách, nakladatelstvích, redakcích apod.). 

ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE NOVOŘECKÝ JAZYK A LITERATURA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 17 
předpokládaný počet přijímaných: 15 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/recka-latinska-studia-specializace/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/recka-latinska-studia-specializace/
https://urls.ff.cuni.cz/
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kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury – prověřují se faktické vědomosti uchazeče, 
které by měly vyplývat z četby a studia odpovídajícím zájmu o obor; otázky vědomostního testu 
zjišťují zvláště chronologickou orientaci v novořeckých dějinách a základní znalost řeckých reálií, 
kulturních a politických dějin (s přihlédnutím k období středověku – Byzanci) a aktuálních 
informací o Řecku, a dále vědomosti z oblasti novořecké literární tvorby (významní autoři, díla, 
žánry) i základní vědomosti z oblasti recepce antické kultury (max. 65 bodů) 

2) ověření předpokladů k filologickému studiu: test z české gramatiky a stylistiky (max. 30 bodů) 
3) seznam četby (max. 5 bodů) 
 

Znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu. 
 
další požadavky ke zkoušce: Uchazeči si k přijímacímu řízení přinesou seznam přečtené novořecké 
literatury (v překladu či originále), který přiloží nepodepsaný k písemnému testu (inspirace k výběru 
titulů na: urls.ff.cuni.cz). 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

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

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

informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu se mohou uplatnit zejména v těchto oblastech: 

• v kulturních, výzkumných či univerzitních pracovištích jako znalci řeckých a kyperských reálií a 
vůbec Balkánu, 

• jako soudní tlumočníci a/nebo překladatelé literárních i neliterárních textů z/do řečtiny, 
• v nadnárodních společnostech, které se zaměřují na grekofonní klientelu, 
• v řeckých a kyperských společnostech, které vyvíjejí činnost v ČR, 
• v cestovních kancelářích zaměřených na Řecko a Kypr (koordinátoři – delegáti), 
• v diplomatickém sboru a v médiích jako specialisté na Řecko a Kypr. 

SINOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 22 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 70 
předpokládaný počet přijímaných: 22 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) ústní zkouška z anglického jazyka (předpokládaná úroveň B2 podle SERR) – četba a překlad 
kratšího odborného či populárně-naučného textu (max. 10 bodů) 

2) znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby k oboru včetně překladů literárních 
děl čínských autorů, u nichž se předpokládá, že uchazeč o nich pohovoří v širších historických 
souvislostech (max. 45 bodů) 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/recka-latinska-studia-novorecky/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/recka-latinska-studia-novorecky/
https://urls.ff.cuni.cz/
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3) motivace a předpoklady ke studiu sinologie; součástí hodnocení je jazykový projev a kvalita 
seznamu přečtené literatury po obsahové i formální stránce (max. 45 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: seznam přečtené literatury k oboru (odevzdává se u ústní zkoušky; na 
seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/sinologie/ 

• web Katedry sinologie: https://ksi.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve vztahu k Číně a Dálnému 

východu, 
• v neziskovém sektoru (zaměření na čínskou společnost a kulturu, včetně česko-čínských vztahů a 

globálních souvislostí), 
• ve školství jako učitelé čínského jazyka, 
• jako překladatelé jednodušších literárních a neliterárních textů z čínštiny, 
• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na ČLR, Taiwan a další země, kde je 

potřebná znalost čínského jazyka a kultury, 
• v kulturních institucích se vztahem k oblasti Dálného východu, 
• v turistickém ruchu jako průvodci a tlumočníci, 
• v humanitárních organizacích, domácích i mezinárodních, 
• ve státních a soukromých institucích zabývajících se zahraničním obchodem s oblastí Dálného 

východu. 
 

SOCIÁLNÍ PRÁCE 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 40 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 213 
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 40 minut) 

1) test orientace ve společenském dění a v oboru: základní poznatky z oboru sociální práce, sociální 
politiky a příbuzných věd, všeobecný kulturněhistorický přehled na úrovni všeobecné 
středoškolské vzdělanosti, obecné vědecké pojmy a termíny (max. 100 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na webu 
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/socialni-prace/ 

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

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/sinologie/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/sinologie/
https://ksi.ff.cuni.cz/
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/socialni-prace/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/socialni-prace/
https://ksocp.ff.cuni.cz/
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informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• pracovníci státní správy (orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři), 
• pracovníci místní správy (kurátoři městských úřadů), 
• pracovníci ve zdravotnictví (např. v sociálním oddělení nemocnic, v centrech duševního zdraví, v 

hospicích), 
• pracovníci v resortu spravedlnosti (např. jako asistenti probační služby, sociální pracovníci ve 

věznicích), 
• pracovníci v resortu školství (např. jako sociální pracovníci dětských domovů a jiných zařízení 

pro děti a mládež), 
• pracovníci sociálních služeb zřízených kraji nebo obcemi (např. jako sociální pracovníci domovů 

pro seniory, domovů se zvláštním režimem, stacionářů, jako koordinátoři pečovatelské služby), 
• pracovníci neziskových organizací zaměřených na práci s ohroženými lidmi (např. s lidmi 

s mentálními a tělesnými hendikepy, s lidmi s duševní nemocí, se zadluženými, s lidmi bez 
domova, s rizikovou mládeží, s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, s oběťmi trestných činů, 
s pachateli trestných činů, s ohroženými seniory, s nezaměstnanými aj.). 
 

SOCIOLOGIE 

specializace: Sociologie, Socioekonomická studia 
volba specializace: předběžně v přihlášce, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu specializaci) 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 51 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 128 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: 
Sociologie: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují 
Socioekonomická studia: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia: Studium programu předpokládá motivaci ke studiu odborných sociologických textů, 
schopnost porozumění cizojazyčnému textu, analytické myšlení pro práci s 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: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: cca 80 minut) 

1) test obecných studijních předpokladů (test intelektových schopností) (max. 21 bodů) 
2) test všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských 

věd, porozumění textu (max. 29 bodů) 
 
2. kolo – ústní část (doba trvání: 10-15 minut) 

1) motivace ke studiu (max. 20 bodů) 
2) diskuse nad předloženým seznamem vlastní četby relevantní pro studium oboru (max. 15 bodů) 
3) diskuse o aktuálním společenském tématu (max. 15 bodů) 

 
Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje 
společný test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro 
všechny programy a dvouspecializace. Test je vytvořen na maximální počet bodů 15 (každá správná 
odpověď za 0,5 bodu) – u programu Sociologie je hodnota každé správné odpovědi 0,7 bodu. Po 
vyhodnocení obou částí písemné zkoušky bude součet výsledků zaokrouhlen vždy na celá čísla nahoru ve 
prospěch uchazeče. 
 



Filozofická fakulta Univerzity Karlovy                     Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium 

Strana 53 z celkem 67 stran 

další požadavky ke zkoušce: u ústní části uchazeč předkládá k nahlédnutí seznam vlastní četby 
obsahující odbornou a sociologicky relevantní literaturu 
 
přípravný kurz: koná se, podrobnější informace budou zveřejněny na webu 
https://nasociologii.ff.cuni.cz/kurz/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/sociologie/ 

• web Katedry sociologie: https://ksoc.ff.cuni.cz/ 
• web pro uchazeče: https://nasociologii.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi obou specializací se mohou uplatnit například na pozicích sociologů, vedoucích pracovníků, 
datových analytiků nebo personalistů, a to v těchto oblastech: 

• výzkumné organizace a další instituce zabývající se společenskými analýzami, 
• média (analytické i redaktorské pozice), 
• řídicí činnosti na nižších stupních řízení, 
• úseky organizačního a personálního rozvoje firem, úřadů a dalších organizací, 
• různé další pozice vyžadující schopnost porozumět společenským jevům a pracovat s daty. 

 
Absolventi specializace Socioekonomická studia se navíc mohou uplatnit: 

• v oblasti dotačních orgánů, řízení státní správy a samosprávy či projektového řízení veřejných 
institucí, 

• v poradenských firmách zaměřených na restrukturalizace, hodnocení investičních projektů či 
dotační poradenství. 
 

SROVNÁVACÍ JAZYKOVĚDA (MODUL CHETITŠTINA) 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v akademickém roce 2021/22: 11 
počet přihlášených v akademickém roce 2021/22: 14 
předpokládaný počet přijímaných: 12 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) reálie z oblasti indoevropské a předovýchodní kultury, historie a literatury v rozsahu doporučené 
literatury (max. 30 bodů) 

2) základní jazykovědné názvosloví v rozsahu doporučené literatury (max. 25 bodů) 
3) četba a překlad anglického odborného jazykovědného textu ze seznamu doporučené literatury, 

případně takových textů v dalších jazycích (max. 20 bodů) 
4) motivace ke studiu – na základě životopisu a seznamu prostudované literatury (max. 25 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající 
náplni studia programu na FF UK: 25–18 bodů 

• částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku 
odpovídající náplni studia programu na FF UK: 17–9 bodů 

• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 8–0 bodů 

 

https://nasociologii.ff.cuni.cz/kurz/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/sociologie/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/sociologie/
https://ksoc.ff.cuni.cz/
https://nasociologii.ff.cuni.cz/


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy                     Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium 

Strana 54 z celkem 67 stran 

další požadavky ke zkoušce: 
životopis a seznam prostudované literatury (odevzdává se u přijímací zkoušky, uchazeč na seznam uvede 
své jméno a příjmení) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/srovnavaci-jazykoveda/ 

• web Ústavu srovnávací jazykovědy: https://usj.ff.cuni.cz/cs/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit především v těchto oblastech: 

• vzdělávací a kulturní instituce se vztahem k historii a jazyku, 
• kreativní profese, 
• práce na aplikovaném výzkumu a transferu poznatků v oblasti jazykovědy, 
• média a nakladatelství, 
• státní instituce pečující o kulturní a jazykovou integraci cizinců. 

 

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 

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE MAĎARSKÁ STUDIA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 9 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 9 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: 
Pro studium programu se předpokládají obecné schopnosti a znalosti důležité pro vysokoškolské studium 
programů zaměřených na studium jazyka a kultury, tj. zejména schopnost jazykové reflexe, schopnost 
uvažovat o přečteném textu, schopnost usouvztažňovat poznatky a schopnost adekvátně se vyjadřovat. 
Vstupní znalost maďarštiny není požadována. Znalost literárních děl maďarské literatury je u přijímací 
zkoušky výhodou, nikoli podmínkou. Předpokládá se obecný kulturní a historický rozhled; hlubší znalosti 
středoevropského regionu či Maďarska jsou u přijímací zkoušky výhodou. Studijní program mohou 
studovat jak uchazeči a uchazečky bez předchozího vzdělání zaměřeného na maďarštinu, tak uchazeči a 
uchazečky s maďarskou maturitou. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

a obecný kulturní a historický přehled, případně s ohledem na středoevropský region či 
Maďarsko (max. 50 bodů) 

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

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/srovnavaci-jazykoveda/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/srovnavaci-jazykoveda/
https://usj.ff.cuni.cz/cs/
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kritéria hodnocení motivace a zájmu (viz 1. část zkoušky): 

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

• průměrná motivace – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro 
obor (např. předložený seznam četby obsahuje maďarskou beletrii a/nebo odbornou literaturu 
vztahující se k hungaristice): 13–7 bodů 

• slabá motivace – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor: 6–0 bodů 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam četby s přečtenou beletrií (viz 3. část zkoušky) a případně, nikoli však povinně, také 
s prostudovanou odbornou literaturou na jazykovědná, kulturní, historická aj. témata (která může sloužit 
jako podklad pro 2. část zkoušky). Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč 
uvede své jméno a příjmení. 
 
seznam doporučené literatury: 
Konkrétní četba k přijímací zkoušce není předepsána. Uchazeč vybírá dle vlastního zájmu. Pro inspiraci 
může posloužit seznam na stránce https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/hungaristika/#prijimacky. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka specializace: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/stredoevropska-studia/hungaristika/ 

• web Katedry středoevropských studií: https://kses.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například: 

• jako překladatelé literárních i neliterárních textů z maďarštiny a do maďarštiny, 
• ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve střední Evropě (např. 

v rámci spolupráce Visegrádské skupiny), 
• ve státních i jiných institucích jako analytici maďarskojazyčných médií a dalších informačních 

zdrojů, 
• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Maďarsko, 
• v nadnárodních společnostech působících ve středoevropském prostoru např. jako marketingoví 

pracovníci, 
• v institucích poskytujících informační zázemí pro firmy vstupující na regionální trhy (ČR, 

Maďarsko, další země střední Evropy), 
• v cestovních kancelářích zaměřených na Maďarsko jako delegáti či programoví koordinátoři, 
• ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Maďarska a 

maďarské kultury. 
 

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE POLONISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 24 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 24 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
požadavky studia programu: 
Pro studium programu se předpokládají obecné schopnosti a znalosti důležité pro vysokoškolské studium 
programů zaměřených na studium jazyka a kultury, tj. zejména schopnost jazykové reflexe, schopnost 
uvažovat o přečteném textu, schopnost usouvztažňovat poznatky a schopnost adekvátně se vyjadřovat. 

https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/hungaristika/#prijimacky
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/stredoevropska-studia/hungaristika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/stredoevropska-studia/hungaristika/
https://kses.ff.cuni.cz/
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Vstupní znalost polštiny není požadována. Znalost literárních děl polské literatury je u přijímací zkoušky 
výhodou, nikoli podmínkou. Předpokládá se obecný kulturní a historický rozhled; hlubší znalosti 
středoevropského regionu či Polska jsou u přijímací zkoušky výhodou. Studijní program mohou studovat 
jak uchazeči a uchazečky bez předchozího vzdělání zaměřeného na polštinu, tak uchazeči a uchazečky s 
polskou maturitou. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

a obecný kulturní a historický přehled, případně s ohledem na středoevropský region či Polsko 
(max. 50 bodů) 

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

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

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

• průměrná motivace – poměrně konkrétně formulovaná motivace; aktivity prokazující zaujetí pro 
obor (např. předložený seznam četby obsahuje polskou beletrii a/nebo odbornou literaturu 
vztahující se k polonistice): 13–7 bodů 

• slabá motivace – vágní motivace; bez aktivit svědčících o zájmu o obor: 6–0 bodů 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Seznam četby s přečtenou beletrií (viz 3. část zkoušky) a případně, nikoli však povinně, také 
s prostudovanou odbornou literaturou na jazykovědná, kulturní, historická aj. témata (která může sloužit 
jako podklad pro 2. část zkoušky). Vytištěný seznam se odevzdává u přijímací zkoušky; na seznamu uchazeč 
uvede své jméno a příjmení. 
 
seznam doporučené literatury: 
Konkrétní četba k přijímací zkoušce není předepsána. Uchazeč vybírá dle vlastního zájmu. Pro inspiraci 
může posloužit seznam na stránce https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/polonistika/. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka specializace: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/stredoevropska-studia/polonistika/ 

• web Katedry středoevropských studií: https://kses.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například: 
• jako překladatelé literárních i neliterárních textů z polštiny a do polštiny, 
• ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve střední Evropě (např. v rámci 

spolupráce Visegrádské skupiny), 
• ve státních i jiných institucích jako analytici polskojazyčných médií a dalších informačních zdrojů, 
• v médiích jako korespondenti, redaktoři nebo specialisté na Polsko, 
• v nadnárodních společnostech působících ve středoevropském prostoru např. jako marketingoví 

pracovníci, 
• v institucích poskytujících informační zázemí pro firmy vstupující na regionální trhy (ČR, Polsko, další 

země střední Evropy), 
• v cestovních kancelářích zaměřených na Polsko jako delegáti či programoví koordinátoři, 
• ve veřejných výzkumných institucích (v. v. i.) a univerzitních pracovištích jako znalci Polska a polské 

kultury. 

https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/polonistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/stredoevropska-studia/polonistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/stredoevropska-studia/polonistika/
https://kses.ff.cuni.cz/
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STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA: SPECIALIZACE ROMISTIKA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 6 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 14 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi 
programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným 
programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo 
studovat jen jednu specializaci (samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

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

Přijímací zkouška testuje základní obeznámenost s romskou tematikou na odborné i populárně naučné 
úrovni včetně romského kulturně-společenského dění v ČR i zahraničí, znalost kulturněhistorického 
kontextu a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení. Hodnocena je také schopnost 
jazykové analýzy, aktivní znalost romštiny není předpokládána. Do hodnocení se promítá také motivace 
ke studiu (rozsah a hloubka zájmu o téma, informovanost o náplni studia zvoleného programu, zájem 
o konkrétní oblasti studia – např. jazykové, historické, sociálně antropologické, a obecná představa 
o profesním uplatnění). Seznam četby, který uchazeč u zkoušky odevzdá komisi, musí obsahovat texty 
uvedené jako povinné (viz seznam povinné a doporučené literatury k přijímacím zkouškám). 
 
kritéria hodnocení motivace (viz 4. část přijímací zkoušky): 

• 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: 
seznam četby – odborná romistická literatura a romské memoráty dle jazykových schopností uchazeče 
(seznam se odevzdává komisi u ústní části zkoušky; na seznamu uchazeč uvede své jméno a příjmení); 
výběr četby dle seznamu povinné a doporučené literatury (na stránce: 
https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/romistika-bc/) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/stredoevropska-studia/romistika/ 

• web Katedry středoevropských studií: https://kses.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• státní správa a samospráva (úseky zabývající se tématy spojenými s Romy, od Rady vlády ČR přes 
ministerstva po krajské a místní úřady, v rámci koncepčních, výzkumných i realizačních aktivit), 

• mezinárodní a nadnárodní instituce pracující s agendou týkající se situace Romů, potírání 
diskriminace a ochrany, podpory a rozvoji kultury a jazyka, 

https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/romistika-bc/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/stredoevropska-studia/romistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/stredoevropska-studia/romistika/
https://kses.ff.cuni.cz/
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• neziskové organizace (působící v oblasti rozvoje kultury a pořádání kulturních akcí; vzdělávání na 
úrovni ZŠ a SŠ i další profesní kvalifikace; lidskoprávní tématiky včetně potírání různých forem 
diskriminace a obrany pro ti ní; poskytování poradenství a pomoci v otázkách bydlení, 
zaměstnání a sociálních věcí), 

• média – běžná i specializovaná odborná periodika, mediální servery, rozhlas, televize 
(zpravodajství, investigativní projekty, publicistika), 

• dokumentaristika, 
• nakladatelství a vydavatelství (editace a překlady romských textů, příprava romistických 

publikací, jejich propagace a prezentace), 
• muzea a galerie (výzkumná, dokumentační a kurátorská činnost, realizace výstavních a 

expozičních projektů), 
• akademické instituce (terénní, teoretický i aplikovaný výzkum, publikační činnost), 
• absolventům sdruženého studia rozšiřuje romistika významně možnosti uplatnění v rámci jejich 

dalšího programu. 
 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPISOVÁ SLUŽBA 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 11 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 29 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
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) všeobecný kulturně společenský přehled se zřetelem k českým dějinám (základní orientace 
ve správním uspořádání) (max. 40 bodů) 

2) motivace a zájem o program (max. 30 bodů) 
3) diskuse o přečtené literatuře se vztahem k oboru (max. 30 bodů) 

 
kritéria hodnocení motivace: 

• 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: 
při zkoušce uchazeč předloží k nahlédnutí seznam prostudované odborné literatury vztahující se 
k programu z oblasti historie, archivnictví, dějin správy, pomocných věd historických 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

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

• web Katedry pomocných věd historických a archivního studia: http://kpvhas.ff.cuni.cz/ 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit u všech typů původců písemností: 

• v podatelnách (zajištění přijímání písemností), 
• na místech specialistů pro spisovou službu (zajištění oběhu písemností), 
• ve spisovnách (péče o písemnosti čekajících na skartační řízení), 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/verejna-sprava-spisova-sluzba/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/verejna-sprava-spisova-sluzba/
http://kpvhas.ff.cuni.cz/
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• v archivech (především na pozicích souvisejících s předarchivní péčí), 
• jako pracovníci orgánů státní správy, samosprávy, veřejnoprávních organizací, nevládních 

organizací atd. 
 

VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA 

specializace: Litevština, Lotyština, Ruština, Ukrajinština (realizace konkrétní specializace je podmíněna 
dostatečným počtem přijatých zájemců o daný jazyk) 
volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně při zápisu do studia (lze zvolit jen jednu 
specializaci) 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 18 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 42 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského 
studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) prokázání základního přehledu v oblasti obecné jazykovědy (max. 34 bodů) 
2) prokázání základní orientace v dějinách a současné společensko-politické situaci východní Evropy 

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

další požadavky ke zkoušce: Seznam přečtené beletrie a odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí 
u přijímací zkoušky). Vstupní znalost studovaných jazyků se nepožaduje. 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/vychodoevropska-studia/ 

• web Ústavu východoevropských studií: https://uves.ff.cuni.cz 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• jako překladatelé literárních i neliterárních textů ze zvoleného areálového jazyka do češtiny (a 
naopak) pro potřeby státních a soukromých subjektů, 

• jako tlumočníci ve státní a v soukromé sféře, 
• ve státních institucích a v nevládních organizacích vyvíjejících zahraničněpolitické a další 

(oborové, kulturní, ekonomické) aktivity v regionu východní Evropy, 
• jako specialisté na východoevropský region ve sdělovacích prostředcích, 
• jako korespondenti, odborní a jazykoví redaktoři v médiích a nakladatelstvích, 
• ve státních a v soukromých subjektech poskytujících informační podporu pro firmy vstupující na 

regionální trhy (Rusko, státy Střední Asie, Kavkaz, Bělorusko, Ukrajina, Pobaltí), 
• jako analytici ruskojazyčných médií ve státních institucích a v nevládních organizacích, 
• jako marketingoví pracovníci v nadnárodních společnostech působících na postsovětském 

prostoru, 
• jako delegáti či programoví koordinátoři v cestovních kancelářích zaměřených na východní 

Evropu. 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/vychodoevropska-studia/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/vychodoevropska-studia/
https://uves.ff.cuni.cz/
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8.1.2 Učitelské programy 

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 150 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost pouze s dalšími bakalářskými programy 
se zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 

 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 120 minut) 

1) kulturně-literární test (max. 20 bodů) 
2) porozumění populárně naučnému textu (max. 20 bodů) 
3) lingvistický test (max. 20 bodů) 
4) gramaticko-lexikální doplňovací test (max. 20 bodů) 
5) esej na literární téma v rozsahu 250–300 slov (max. 20 bodů) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Anglistika – amerikanistika. 
Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba 
programy. 
 
Písemná část přijímací zkoušky testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického 
jazykového systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost 
praktického jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého 
vyjadřování o složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárně-teoretické 
a obecné společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí. . 
Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B2 podle SERR. Není požadován žádný jazykový certifikát. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: koná se 
Anglistika nanečisto (informace na webu https://uajd.ff.cuni.cz/uchazec/pripravne-kurzy-na-bakalarsky-
obor-anglistika-amerikanistika/) 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/ucitelske-programy/anglicky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani 

• 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 se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři 
v jazykových školách a neziskových organizacích, 

• v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, 
nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem, 

• po absolvování navazujícího magisterského programu učitelství jako plně kvalifikovaní učitelé. 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/anglistika-amerikanistika
https://uajd.ff.cuni.cz/uchazec/pripravne-kurzy-na-bakalarsky-obor-anglistika-amerikanistika/
https://uajd.ff.cuni.cz/uchazec/pripravne-kurzy-na-bakalarsky-obor-anglistika-amerikanistika/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/anglicky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/anglicky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani
https://uajd.ff.cuni.cz/
http://ualk.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 41 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 176 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost pouze s dalšími bakalářskými 
programy se zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky: 
písemná zkouška (doba trvání: 180 minut) 

1) písemný test z českého jazyka (max. 50 bodů) 
(pravopis, hláskosloví, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, základní terminologie, znalost 
základní odborné literatury, schopnost přemýšlet o jazyce) 

2) písemný test z české literatury (max. 50 bodů) 
(základní fakta a historické souvislosti české a světové literatury, základní terminologie, 
interpretace textu) 

 
Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na bakalářský studijní program Český jazyk a literatura. 
Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba 
programy. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: koná se, aktuální informace budou zveřejněny na webu 
https://ucjtk.ff.cuni.cz/uchazec/kurz-pro-uchazece/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/ucitelske-programy/cesky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani 

• 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 se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v 
jazykových školách a neziskových organizacích, 

• v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, 
nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem, 

• jako lektoři češtiny jako cizího jazyka v jazykových školách, 
• jako lektoři češtiny v neškolských zařízeních, 
• po absolvování navazujícího magisterského programu učitelství jako plně kvalifikovaní učitelé. 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 14 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost pouze s dalšími bakalářskými programy 
se zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 

https://ucjtk.ff.cuni.cz/uchazec/kurz-pro-uchazece/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/cesky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/cesky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani
https://ucjtk.ff.cuni.cz/
https://uclk.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu, zájem o obor (max. 20 bodů) 
2) praktická znalost francouzského jazyka (na úrovni B1 podle SERR) a reálií Francie a dalších 

frankofonních zemí (max. 40 bodů) 
3) francouzská literatura (případně frankofonní literatury), přehled francouzských dějin – orientace 

v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtené beletrie a odborné literatury (max. 40 bodů) 
 
Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče 
(výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). 
 
kritéria hodnocení motivace: 

• přesvědčivá motivace – 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 literatury – nejméně deset děl francouzské literatury v originále nebo 
v překladu, předkládá se u zkoušky, 

• nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor 
Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
přípravný kurz: koná se; informace budou zveřejněny na webových stránkách Ústavu románských studií 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/ucitelske-programy/francouzsky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani 

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

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři 
v jazykových školách a neziskových organizacích, 

• v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, 
nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem, 

• po absolvování navazujícího magisterského programu učitelství jako plně kvalifikovaní učitelé. 
 

HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 87 
předpokládaný počet přijímaných: 50 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost pouze s dalšími bakalářskými programy 
se zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut, celkem max. 50 bodů) 

1) české dějiny 
2) obecné/světové dějiny 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/francouzsky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/francouzsky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani
https://urs.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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3) všeobecný kulturně-politický přehled 
 

2. kolo – ústní část 
1) české dějiny (max. 20 bodů) 
2) obecné/světové dějiny (max. 20 bodů) 
3) všeobecný kulturně-historický přehled, kritické myšlení a motivace ke studiu (max. 10 bodů) 

 
Celá přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na studijní program Historie. Uchazeč, který se 
hlásí na oba programy, skládá zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy. 
 
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části 
přijímací zkoušky) 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/ucitelske-programy/historie-se-zamerenim-na-vzdelavani 

• web Ústavu českých dějin: http://ucd.ff.cuni.cz/ 
• web Učitelství na FF UK: https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• v paměťových institucích jako lektoři v oblasti historické muzejní edukace, 
• v oblasti kulturního dědictví jako lektoři památkové edukace či průvodci, 
• jako lektoři historické edukace v neziskových organizacích, 
• v profesích vyžadujících znalosti historie a dovednosti spojené s popularizací, například ve 

veřejnoprávních médiích, 
• po absolvování navazujícího magisterského programu učitelství jako plně kvalifikovaní učitelé. 

 

LATINSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 3 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 13 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost pouze s dalšími bakalářskými programy 
se zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Od přijímací zkoušky lze upustit, pokud uchazeč složil 
maturitní zkoušku z latiny s prospěchem 1 nebo 2, nebo pokud se uchazeč umístil na 1., 2. nebo 3. místě 
v celostátním kole soutěže Certamen Latinum, případně se v soutěži Decameron Latinum MMXX umístil na 
1.–3. místě varianty pro pokročilé či na 1. místě varianty pro začátečníky. Žádost o upuštění od přijímací 
zkoušky musí uchazeč podat do 1. 6. 2023. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu, zájem o obor (max. 20 bodů) 
2) jazyk: překlad jednoduššího krátkého latinského textu (max. 40 bodů) 
3) literatura, dějiny, kultura: orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu přečtených děl římské 

literatury v překladech, odborné literatury, příp. beletrie (max. 40 bodů) 
 

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 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/historie-se-zamerenim-na-vzdelavani
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/historie-se-zamerenim-na-vzdelavani
http://ucd.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/
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• nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni 
studia programu na FF UK: 6–0 bodů 

 
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované literatury (inspirace k výběru titulů na: 
urls.ff.cuni.cz) – předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky jako podklad k vedení 1. a 3. části 
pohovoru 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: na webu 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/ucitelske-programy/latinsky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani 

• 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 se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři 
v jazykových školách a neziskových organizacích, 

• v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, 
nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem, 

• po absolvování navazujícího magisterského programu učitelství jako plně kvalifikovaní učitelé. 
 

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 23 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost pouze s dalšími bakalářskými programy 
se zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

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

k seznamu přečtené beletrie, popř. i odborné literatury (max. 40 bodů) 
 
Pokud se uchazeč hlásí také na bakalářský program Germánská a severoevropská studia – specializace: 
germanistika, absolvuje druhý a třetí okruh přijímací zkoušky pouze jednou a výsledek se mu započítává 
pro oba programy. 
 
Ústní zkouška sestává ze tří částí. V motivačním rozhovoru se uchazeč vyjadřuje ke svým pohnutkám a 
důvodům, proč by chtěl studovat německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na FF UK. V lingvistické části 
je uchazeči předložen úryvek autentického textu v němčině, jehož část uchazeč přečte nahlas, shrne 
vlastními slovy a následně vede se zkoušejícím rozhovor na témata týkající se jazykových jevů němčiny. 
Témata vycházejí z předloženého úryvku. Ve třetí části jsou ověřovány uchazečovy znalosti z dějin, reálií, 
literatury a kultury německé jazykové oblasti. Vychází se z předloženého seznamu přečtené literatury. Do 
bodového hodnocení všech tří částí vplývá také hodnocení ústního projevu uchazeče (výslovnost, 
plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). Požadovaná jazyková úroveň je minimálně B1 
podle SERR. K jazykovým diplomům a certifikátům se při přijímací zkoušce nepřihlíží. Zkouška je vedena 
v němčině. Rozbor jazykových jevů v části 2) lze vést i v češtině (dle preferencí uchazeče). 
 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/latinsky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/ucitelske-programy/latinsky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani
https://urls.ff.cuni.cz/
https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy                     Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium 

Strana 65 z celkem 67 stran 

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: 
• seznam prostudované literatury německy píšících autorů (v překladu nebo originálu), 
• nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu a zájem o obor 

Tyto materiály se předkládají k nahlédnutí u přijímací zkoušky. 
 
přípravný kurz: koná se; možno vybrat ze dvou typů nebo se účastnit obou kurzů (víkendový prezenční 
kurz a třináctitýdenní dálkový kurz přes internet); bližší informace zde: 
https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy/, 
https://german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/e-learningovy-kurz/ 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/ucitelske-programy/nemecky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani 

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

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi programu se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři v 
jazykových školách a neziskových organizacích, 

• v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, 
nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem, 

• po absolvování navazujícího magisterského programu učitelství jako plně kvalifikovaní učitelé. 
 

RUSKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 4 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 24 
předpokládaný počet přijímaných: 35 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost pouze s dalšími bakalářskými programy 
se zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

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

literatury (max. 40 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce: seznam prostudované literatury (uchazeč předloží seznam literatury 
s alespoň 20 položkami, zahrnujícími beletrii a odbornou literaturu) – předkládá se k nahlédnutí 
u přijímací zkoušky 
 
přípravný kurz: nekoná se 
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další informace: 
• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-

obory/ucitelske-programy/rusky-jazyk-se-zamerenim-na-vzdelavani 
• web Ústavu východoevropských studií: https://uves.ff.cuni.cz 
• web Učitelství na FF UK: https://ucitelstvi.ff.cuni.cz/ 

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• ve školství v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence (asistent 
pedagoga nebo lektor ruského jazyka v jazykových školách, v zájmových kroužcích, ve 
vzdělávacích střediscích volného času nebo na táborech s výukou cizích jazyků), 

• jako překladatelé literárních i neliterárních textů z ruštiny a do ruštiny, 
• ve státních i jiných institucích jako analytici ruskojazyčných médií, 
• v médiích, nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem, 
• v nadnárodních společnostech působících v postsovětském prostoru jako marketingoví 

pracovníci, 
• ve státních institucích vyvíjejících zahraničněpolitické a další aktivity ve východní Evropě, 
• v cestovních kancelářích zaměřených na východní Evropu jako delegáti či programoví 

koordinátoři, 
• po absolvování navazujícího magisterského programu Učitelství ruského jazyka pro střední školy 

jako plně kvalifikovaní učitelé na středních školách a víceletých gymnáziích. 
 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 29 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost pouze s dalšími bakalářskými programy 
se zaměřením na vzdělávání 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) motivace ke studiu, zájem o obor a praktická znalost španělštiny (max. 20 bodů) 
2) gramatický systém španělštiny a všeobecné znalosti z jazykovědy (max. 40 bodů) 
3) španělská a hispanoamerická literatura v kontextu kulturních dějin (max. 40 bodů) 

 
Pokud se uchazeč hlásí také na bakalářský program Hispanistika, absolvuje druhý a třetí okruh přijímací 
zkoušky pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy. 
 
Požaduje se dobrá znalost španělštiny (schopnost plynule mluvit a číst, zvládnutí základního 
gramatického systému – minulé časy, subjunktiv apod.), všeobecné znalosti z jazykovědy (v rozsahu 
středoškolského učiva z českého jazyka) základní znalosti o jazykové situaci v Evropě a na Pyrenejském 
poloostrově a schopnost komentovat přečtená literární díla se znalostí terminologie a literárního 
i historického kontextu. 
První část zkoušky probíhá ve španělském jazyce. Sestává z konverzace, při níž student prokáže schopnost 
prakticky používat španělštinu a reagovat na otázky komise; ty směřují především na motivaci ke studiu, 
zájmy, studijní cíle apod. Uchazeč dále přečte a přeloží krátký španělský text (např. článek z novin nebo 
časopisu) a prokáže tak schopnost orientovat se v textu a hledat adekvátní výrazy v českém jazyce. 
Druhá část probíhá ve španělštině a češtině. Nejprve je uchazeč na základě konkrétního textu dotázán na 
určitý jev španělské gramatiky a měl by být schopen ho ve španělštině stručně objasnit, uvést praktické 
příklady apod. Posléze v češtině prokazuje znalost základních lingvistických termínů, které jsou probírány 
v rámci hodin českého jazyka a literatury na gymnáziích (vědomosti si může uchazeč eventuálně rozšířit 
prostřednictvím některé odborné příručky, např. Jiří Černý – Úvod do studia jazyka nebo František Čermák 
– Jazyk a jazykověda). Předpokládá se také základní znalost o povaze španělského jazyka (např. do jaké 
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jazykové rodiny patří a proč, rozdíly mezi minulými časy v češtině a španělštině, znalost oblastí, kde se 
španělština používá apod.). 
 
Třetí část probíhá v češtině, vychází z předloženého seznamu četby (viz níže) a uchazeč má prokázat 
porozumění přečteným dílům a schopnost zasadit je do panoramatu světové literatury a literárních 
směrů. Jedna otázka se týká literatury španělské a jedna hispanoamerické, je tedy žádoucí, aby v seznamu 
přečtené literatury byla zastoupena díla jak autorů španělských, tak hispanoamerických (pokud jsou v 
seznamu díla pouze ze Španělska nebo pouze z Hispánské Ameriky, bude druhá otázka položena bez 
ohledu na uchazečův seznam četby a bude se týkat obecné znalosti literárních dějin druhé oblasti). 
 
V přijímacím řízení se zohledňují výsledky mezinárodních zkoušek DELE vydávané španělským 
Ministerstvem školství a jeho jménem předávané Institutem Cervantes. U druhého okruhu (gramatický 
systém španělštiny a všeobecné znalosti z jazykovědy) uchazeč získává bonifikaci: 

a) 5 bodů v případě DELE úroveň B2 vykonané od r. 2010, 
b) 7 bodů v případě DELE úroveň C1 vykonané od r. 2010, 
c) 9 bodů v případě DELE úroveň C2 vykonané od r. 2010. 

Pro připočtení bonifikace je nutné odevzdat u zkoušky ověřenou kopii tohoto diplomu. Plný počet bodů za 
tento okruh (40) mohou získat i uchazeči bez diplomu DELE, pokud u zkoušky prokáží velmi dobré 
znalosti. 
 
Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče 
(výslovnost, plynulost vyjádření, gramatická a stylistická bezchybnost). 
 
další požadavky ke zkoušce: 

• seznam četby španělské a hispanoamerické literatury – nejméně 10 položek (díla španělských a 
hispanoamerických autorů v překladu či originále, samozřejmě je možné předložit i seznam 
rozsáhlejší) – předkládá se k nahlédnutí, 

• strukturovaný životopis doplněný také informacemi o uchazečových dosavadních zkušenostech 
s užíváním španělštiny (např. absolvované odborné soutěže, jazykové kurzy apod.) a případně 
materiály dokládajícími uchazečův zájem o pedagogickou činnost (např. vedení zájmových 
kroužků, animátorské aktivity atd.) – předkládá se k nahlédnutí, 

• v případě, že uchazeč žádá o bonifikaci, je nutno odevzdat ověřenou kopii diplomu DELE 
B2/C1/C2 (viz výše). 

 
přípravný kurz: 
Koná se v lednu 2023, více informací naleznete v průběhu podzimu na: https://urs.ff.cuni.cz/prezencni-a-
online-pripravny-kurz-k-prijimackam-na-hispanistiku/. Kurz je zdarma. 
Uchazeči mají dále možnost využít online přípravného kurzu, který je rovněž zdarma a nabízí prezentace i 
praktická cvičení, které studentům pomohou s přípravou na příjímací zkoušku. Online kurz je dostupný 
zde: https://dlcv.cuni.cz/enrol/index.php?id=293 (před prvním přihlášením je nutno vyplnit registrační 
formulář, klíč k zápisu: hispanistika. ucitelstvi_spanelstina). 
 
další informace: 

• vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-
obory/ucitelske-programy/spanelsky-jazyk-literatura-se-zamerenim-na-vzdelavani 

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

 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech: 

• v profesích předpokládajících výborné oborové a pedagogické kompetence, zejména jako lektoři 
v jazykových školách a neziskových organizacích, 

• v profesích vyžadujících znalosti jazyka a jeho kultivované užívání, například v médiích, 
nakladatelských redakcích nebo tiskových odděleních veřejných institucí a firem, 

• po absolvování navazujícího magisterského programu učitelství jako plně kvalifikovaní učitelé. 

 


