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7.2  Magisterské navazující studium

Použité zkratky a vysvětlivky: MPP – maximální počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato v ak. roce 
2013/2014, N - obor nebyl v ak. roce 2013/2014 vypsán; světový jazyk – není-li uvedeno jinak, 
uchazeči volí při přijímací zkoušce jeden z jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, 
španělština; SERR – Společný evropský referenční rámec
Poznámka ke kombinovatelnosti oborů: Obory ze studijního programu Učitelství pro střední školy
(Učitelství českého jazyka a literatury, Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského 
jazyka a literatury) lze kombinovat pouze mezi sebou. Kombinace s neučitelským oborem není 
možná.

Pokud se uchazeč hlásí zároveň na prezenční i kombinovanou formou studia jednoho oboru, 
vykonává přijímací zkoušku pouze jednou; výsledek se mu započítává pro obě formy studia.

 ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 21, U/P: 122/26
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent získá teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence z oblasti sociálních věd a 
příbuzných oborů, zejména z pedagogiky, andragogiky, sociologie, psychologie, ekonomie, práva ad., 
které v souladu se stavem soudobého vědeckého poznání rozvíjejí poznatky z předešlého 
bakalářského studia. Výběr kombinace povinně volitelných a volitelných předmětů nabízených 
studijním plánem absolventovi umožňuje profilovat své odborné zaměření na profesní vzdělávání 
dospělých, zájmové a občanské vzdělávání nebo na oblast personálního řízení.

přijímací zkouška: dvoukolová
Znalosti na úrovni bakalářského studia oboru andragogika a personální řízení. Důraz je kladen na 
zvládání teorie a na předpoklady k samostatné odborné, výzkumné a vědecké práci.

předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1) test obecných studijních předpokladů (pojmové, konfigurační a numerické vztahy, 
            paměťové dovednosti, porozumění úkolům)

2) oborový test: 
    a) odborná část – znalosti z oboru andragogika a personální řízení a 

        základní poznatky z příbuzných věd – pedagogika, psychologie, filozofie, sociologie; 
    b) obecná část – všeobecný kulturně-historický přehled, obecné vědecké pojmy a   
         termíny

2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu 
2) prověření znalostí oboru na úrovni bakalářského vzdělání 
3) orientace v příbuzných vědách

další požadavky ke zkoušce : seznam prostudované odborné literatury obsahující nejméně 
5 cizojazyčných titulů (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 

 ANGLICKÝ JAZYK
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 25, U/P: 110/27
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kombinovatelnost: jednooborové a dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia

profil absolventa:
Absolvent dokonale ovládá běžnou i odbornou angličtinu a má hluboké teoretické vědomosti 
z anglické lingvistiky synchronní i diachronní. Uplatnění absolvent najde ve všech oblastech, kde je 
třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, a po 
doplnění příslušného pedagogického vzdělání také jako středoškolský učitel.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

lingvistický rozbor anglického textu (morfologie slovních druhů, syntaktická analýza věty    
jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky, obecná znalost historického  
vývoje angličtiny) 

2. kolo – ústní část 
1) Motivace ke studiu (hlubší zájem o anglický jazyk a lingvistiku, obecná představa o profesním  

uplatnění v návaznosti na zvolený studijní obor) 
       2)  Odborné znalosti a jazykové dovednosti
              Znalost anglického gramatického systému v rozsahu odpovídajícím ukončenému       
              bakalářskému studiu;  jazykové dovednosti (odborný jazyk psaný a mluvený, adekvátní   
              znalost jazykovědné  terminologie). 

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ANGLOFONNÍ LITERATURY A KULTURY
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 40,  U/P: 45/29
kombinovatelnost: jednooborové a dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent má vysoce kvalitní praktické znalosti jak běžné angličtiny, tak i odborné angličtiny 
v literární vědě a příbuzných humanitních oborech na úrovni C2 Evropského kvalifikačního rámce. 
Tyto poznatky dokáže spojovat s hlubšími vědomostmi z literární a kulturní teorie a dějin 
anglofonních literatur a kultur. Odborné znalosti zahrnují jednak důkladný přehled o hlavních 
anglofonních literaturách a kulturách (anglické, americké, australské, irské, kanadské, anglofonní 
karibské, novozélandské, skotské a waleské), jednak podrobné obeznámení s některou z těchto 
kultur v rámci jejího studia v jednotlivých specializacích (viz níže). Absolvent je rovněž připraven na 
řešení náročných obecných problémů literární a kulturní teorie (poetiky, vývoje žánrů, vztahu 
literatury k dalším uměním, zejména divadlu, a k tzv. moderním médiím – film, televize, internet; 
dále pak problematiku tradice, modernismu, multikulturalismu, hybridity, jednotlivých diaspor) a 
také literárních a kulturních dějin (periodizace, kánony, souvislosti literárních a historických diskursů 
apod.) v kontextu dalších humanitních věd (filozofie, estetika, kulturní antropologie, ženská studia). 
Tyto znalosti a schopnosti umožňují uplatnění v široké škále profesí (překladatel, redaktor, pracovník 
ve sdělovacích prostředcích a agenturách, diplomatických službách, nevládních organizacích aj.) a 
zároveň kvalifikují pro přijetí do doktorského studia obdobných a příbuzných oborů na domácích a 
zahraničních univerzitách.

specializace: Anglická literatura, Americká literatura a kulturní studia, Irská kulturní studia, Studia o 
zemích Britského společenství, Literární a kulturní teorie (specializaci si uchazeč předběžně volí u 
přijímací zkoušky)

přijímací zkouška: dvoukolová
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předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1)     test prověřující znalost hlavních anglicky psaných literatur a literární teorie v rozsahu 
bakalářského studijního oboru Anglistika-amerikanistika na FF UK

2)     zhodnocení písemných podkladů, které musí uchazeč zaslat do 28. 2. 2014 na adresu ÚALK
-         prospěch v anglistických předmětech

                -      kvalita návrhu diplomové práce 

2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu
2) odborné znalosti, používání odborné angličtiny a terminologie zejména vzhledem k návrhu    
    diplomové práce předloženému v 1. kole - viz Další požadavky ke zkoušce

Další požadavky ke zkoušce: 
Způsob doručení dalších podkladů ke zkoušce (nelze vkládat do přihlášky): písemné podklady 
specifikované na webových stránkách ÚALK http://ualk.ff.cuni.cz/application-ma.html, je třeba do 
28. 2. 2014 zaslat na adresu Ústav anglofonních literatur a kultur, Univerzita Karlova v Praze, 
Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38  Praha 1 (Czech Republic). Na pozdější podání nebude 

brán zřetel.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 44/27
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je schopen provádět samostatně veškeré terénní práce spojené s neodkladnou záchranou 
archeologických hmotných pramenů. Účastní se jako komplexně připravený odborník na všech 
druzích archeologických prací (archeologický výkop, dokumentace, technické zpracování, analýza), 
přispívá ke zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku ve formě odborných 
studií, případně monografií. Je schopen působit ve veřejné správě a podílet se na pracích zaměřených 
na evidenci a ochranu archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví. Je 
připraven k případnému pokračování v doktorském studiu daného oboru.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) rozprava o tématu bakalářské práce
2) výhledy k tématu magisterské práce 
3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře 

další požadavky: seznam základní literatury, použité v přípravě bakalářské práce (předkládá se u 
přijímací zkoušky). Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze 
bakalářské práce a seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže 
zároveň znalosti domácí i zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a 
diplomové práce a rovněž odborné znalosti oborové na úrovni absolventa bakalářského studia.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 11, U/P: 8/5
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
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profil absolventa:
Navazující magisterské studium archivnictví a pomocných věd historických navazující na bakalářské 
studium oboru Archivnictví a pomocné vědy historické či bakalářské obory studované v rámci 
programu historické vědy je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci a na 
praktické uplatnění v archivnictví a ve vědecké práci v oblasti pomocných věd historických, případně 
historie či dalších historických oborů. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy 
historické na pozadí dějin správy a archivní teorie a praxe.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
Uchazeč prokáže u přijímací zkoušky znalost němčiny, základní znalost paleografie a orientace 
v jednotlivých PVH, velmi dobrý všeobecný kulturně-historický rozhled. 

1) prezentace tématu bakalářské práce
2) němčina na příkladu novověkých diplomatických písemností  

(včetně základní typologické charakteristiky dané písemnosti)
3)   základy pomocných věd historických, dějin správy v českých zemích a archivnictví

další požadavky ke zkoušce: bakalářská práce nebo její teze (předkládá se u přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 7/3
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Navazující magisterské studium archivnictví a pomocných věd historických navazující na bakalářské 
studium oboru Archivnictví a pomocné vědy historické či bakalářské obory studované v rámci 
programu historické vědy je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci a na 
praktické uplatnění v archivnictví a ve vědecké práci v oblasti pomocných věd historických, případně 
historie či dalších historických oborů. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy 
historické na pozadí dějin správy a archivní teorie a praxe.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
Uchazeč prokáže u přijímací zkoušky znalost němčiny, základní znalost paleografie a orientace 
v jednotlivých PVH, velmi dobrý všeobecný kulturně-historický rozhled. 

1) prezentace tématu bakalářské práce
2) němčina na příkladu novověkých diplomatických písemností  

(včetně základní typologické charakteristiky dané písemnosti)
3)   základy pomocných věd historických, dějin správy v českých zemích a archivnictví

další požadavky ke zkoušce: bakalářská práce nebo její teze (předkládá se u přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 50, U/P: 77/19
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia, kromě oborů Český jazyk – specializační 
studium, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství češtiny jako cizího jazyka
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profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Český jazyk a literatura je vzdělán 
rovnoměrně v literární i jazykovědné oblasti, je schopen samostatného vědeckého přístupu 
k jazykovědné či literárněvědné problematice, a tak je připraven především pro odborné profese jako 
redaktor nakladatelství, kulturní rubriky novin či časopisů, korektor, editor, pracovník na nižších 
pozicích v akademických ústavech. 
Jazykovědná část oboru vede absolventa k následujícím znalostem a kompetencím:

1. má velmi dobrou praktickou znalost současného českého jazyka, velmi dobrý odborný projev 
mluvený i psaný;

2. má výborný přehled o oborové literatuře; na velmi dobré úrovni ovládá teoretický a pojmový 
aparát potřebný pro uvažování o jazykových, řečových a šíře komunikačních jevech;

3. jeho teoretická průprava zahrnuje současnou synchronní i diachronní problematiku českého 
jazyka a komunikace na obecnělingvistickém základě;

4. má dobrý celkový přehled o problematice dílčích jazykovědných disciplín, získané vědomosti 
je schopen tvůrčím způsobem aplikovat v praxi; má předpoklady pro další rozvoj osvojených 
dovedností a samostatný výzkum;

5. orientuje se v lingvoliterárních i jiných interdisciplinárních souvislostech svého oboru.
V literární části oboru je cílem navázat na základní znalosti a dovednosti získané v bakalářském 
studiu specializovaným blokem předmětů, které vycházejí ze soudobých potřeb oboru. Absolvent 
v navazujícím magisterském studiu měl možnost profilace, volby části oboru tak, aby pronikl v jejím 
rámci do skutečně odborných diskursivních polí, byl schopen sledovat a tvůrčím způsobem recipovat 
soudobou odbornou literaturu domácí i mezinárodní. V bloku volitelných předmětů absolvent získal 
hlubší znalosti a dovednosti ve vybraných produktivních oblastech, a to jak literární historie, tak i 
teorie. Absolvent získal dostatečné znalosti pro profesionální působení v oboru, a to včetně 
potenciálu k doktorskému studiu; dále dostatečné dovednosti pro průběžné sledování proměn oboru 
v době, kdy už bude působit v praxi. A to tak, aby nadále sledoval vědecký vývoj oboru a byl schopen 
reagovat jak na změny v pojetí oboru, tak i na změny v pojetí jeho aplikací v praxi. Jeho vzdělání je 
dostatečně univerzální, může se pohybovat v celé sféře uvažování o literatuře i v širších sférách 
kultury obecně.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1.kolo – písemná část
       1) test z českého jazyka*

2) test z české a světové literatury

2.kolo – ústní část
1)  Český jazyk (motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné 
literatury; diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze 
seznamu povinné literatury. Tento seznam bude zveřejněn na webových stránkách Ústavu českého 
jazyka a teorie komunikace http://ucjtk.ff.cuni.cz)
2) Literatura (posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové 
literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české 
literatury)

další požadavky ke zkoušce:
- seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky; v seznamu musí být 

uvedeny také dva texty, které si uchazeč vybral ze seznamu povinné literatury, zveřejněného 
na webových stránkách Ústavu českého jazyka a teorie komunikace http://ucjtk.ff.cuni.cz

- seznam přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné 
literatury z české a světové literatury a literární vědy
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Způsob doručení dalších podkladů ke zkoušce: 
V den konání 1. kola přijímací zkoušky doručení podkladů ve dvou výtiscích na sekretariát Ústavu 
českého jazyka a teorie komunikace FF UK v č. 19 na nám. J. Palacha 2, Praha 1, nebo do podatelny FF 
UK v č. 31 tamtéž.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
* test z českého jazyka je totožný s přijímací zkouškou na obor ČESKÝ JAZYK – SPECIALIZAČNÍ STUDIUM

(studijní program filologie).

 ČESKÝ JAZYK – SPECIALIZAČNÍ STUDIUM 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 32/8
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia, kromě oboru Český jazyk a literatura, 
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství češtiny jako cizího jazyka
profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Český jazyk – specializační studium má 
prohloubené vzdělání v lingvistické bohemistice, v jehož rámci se specializuje na určitý podobor 
(jazykový systém a jeho užívání v synchronním pohledu, jazykový systém a jeho užívání 
v diachronním pohledu, psycholingvistika a kognitivní lingvistika, styl – text – diskurz, pedagogická 
lingvistika, jazyk a společnost). Je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné 
problematice, a je tak připraven především pro odborné profese, jako vědecký pracovník 
v akademických ústavech a vysokoškolských pracovištích. Rozšířené studium bohemistické lingvistiky 
vede absolventa k následujícím znalostem a kompetencím:

a) má velmi dobrou praktickou znalost současného českého jazyka, velmi dobrý odborný 
projev mluvený i psaný;

b) má výborný přehled o oborové literatuře; na velmi dobré úrovni ovládá teoretický a 
pojmový aparát potřebný pro uvažování o jazykových, řečových a šíře komunikačních 
jevech;

c) jeho teoretická průprava zahrnuje současnou synchronní i diachronní problematiku 
českého jazyka a komunikace na obecnělingvistickém základě;

d) má dobrý celkový přehled o problematice dílčích jazykovědných disciplín, získané 
vědomosti je schopen tvůrčím způsobem aplikovat v praxi; má předpoklady pro další 
rozvoj osvojených dovedností a samostatný výzkum;

e) orientuje se v lingvoliterárních i jiných interdisciplinárních souvislostech svého oboru.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1.kolo – písemná část
       1) test z českého jazyka*

2.kolo – ústní část
1) motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury
2) diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze 
seznamu povinné literatury. Tento seznam bude zveřejněn na webových stránkách Ústavu 
českého jazyka a teorie komunikace http://ucjtk.ff.cuni.cz.

další požadavky:
- seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky; v seznamu musí být 

uvedeny také dva texty, které si uchazeč vybral ze seznamu povinné literatury k přijímací 
zkoušce, zveřejněného na webových stránkách Ústavu českého jazyka a teorie komunikace 
http://ucjtk.ff.cuni.cz 
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Způsob doručení dalších podkladů ke zkoušce:
V den konání 1. kola přijímací zkoušky doručení podkladů ve dvou výtiscích na sekretariát Ústavu 
českého jazyka a teorie komunikace FF UK v č. 19 na nám. J. Palacha 2, Praha 1, nebo do podatelny FF 
UK v č. 31 tamtéž.
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*test z českého jazyka je totožný s testem, který je jednou ze součástí přijímací zkoušky na obor ČESKÝ 

JAZYK A LITERATURA (studijní program filologie).

 ČEŠTINA PRO CIZINCE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 28/11
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa: 
Komunikační kompetence absolventa uvedeného oboru v češtině dosahuje úrovně C1 podle SERR. Je 
všestranně vzdělaným bohemistou v oblasti lingvistické i literárněvědné, má dostatečné znalosti 
obecnělingvistické a slavistické. Může pokračovat v doktorském studiu.
požadavky studia: 
Obor čeština pro cizince NENÍ  URČEN pro uchazeče, jejichž mateřštinou je čeština. Uchazeč ovládá 
praktický český jazyk minimálně na úrovni B2 dle SERR a má předpoklady ke studiu filologického 
oboru.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část

1) test gramatických znalostí a odborné terminologie češtiny
2) test znalostí české literatury, literární teorie a kultury

       3) test všeobecných předpokladů ke studiu

2.kolo – ústní část
1) motivace ke studiu a předpoklady pro studium filologického oboru
2) dějiny české literatury a kultury
3) znalosti lingvistické bohemistiky

další požadavky: seznam přečtené české literatury (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

MPP: 20, U/P: N

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je vybaven lingvistickou teorií, reflektuje strukturu jazyků komunikace neslyšících (českého 
znakového jazyka a češtiny) i jejich fungování; jeho kompetence v českém znakovém jazyce a 
v češtině jsou na takové úrovni, že je bez problémů schopen komunikovat s rodilými mluvčími obou 
jazyků. Postojová orientace absolventa zaručuje, že je připraven akceptovat jinakost a respektovat 
odlišnost kultury, jazyka a komunikace neslyšící menšiny. Absolvent oboru je schopen prostředkovat 
kontakty mezi neslyšícími a slyšící většinou a tvořivě přispívat k jejich udržování a rozvíjení. Připraven 
je působit jako odborný pracovník zaměřený na výzkum komunikace neslyšících a jejich jazyků 
(českého znakového jazyka a češtiny), kontaktní pracovník prostředkující mezi neslyšící komunitou a 
většinovou společností, jako učitel, resp. lektor českého znakového jazyka v kursech pro veřejnost – a 
v případě absolvování studijního programu učitelství – jako učitel předmětu Český znakový jazyk ve 
školách pro sluchově postižené děti a mládež, které tento předmět v souladu se Zákonem o znakové 
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řeči zavedou, a učitel jazykové složky předmětu Český jazyk ve školách pro sluchově postižené děti a 
mládež.

přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
předměty přijímací zkoušky:  test ověřující předpoklady uchazečů v těchto oblastech:

1) historie, kultura, vzdělávání a komunikace neslyšících (předpokládá se znalost 
faktografie, dovednost najít a vyložit souvislosti); 

2) solidní poznatky z obecné lingvistiky, bohemistické lingvistiky, lingvistiky 
znakových jazyků, psycholingvistiky a sociolingvistiky (předpokládá se znalost 
faktografie, přehled o odborné literatuře, dovednost najít a vyložit souvislosti a 
lingvistické poznatky a nahlížet český znakový jazyk v kontrastu s češtinou);

3) recepce českého znakového jazyka – běžná neodborná témata (obdoba 
poslechových testů běžných u mluvených jazyků);

4) a) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je čeština (mluvený jazyk): porozumění 
    složitějšímu anglicky psanému textu z oblasti lingvistiky;
b) uchazeči, jejichž mateřským jazykem je český znakový jazyk (znakový jazyk): 
    porozumění složitějšímu česky psanému textu z oblasti lingvistiky.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 

 DĚJINY UMĚNÍ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 25, U/P: 74/29
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent magisterského studia oboru Dějiny umění nalézá uplatnění jako samostatný odborný 
pracovník ve státních  i soukromých muzeích a galeriích (všech stupňů), v aukčních síních domácích a 
zahraničních,  zabývajících s prodejem uměleckých děl, dále  v oblasti památkové péče a státní správy 
(odbory kultury a památkové péče). Může se také uplatnit jako výtvarný kritik či redaktor odborné 
literatury  nebo jako pedagog na gymnasiích a na středních odborných školách s vyučováním dějin 
umění.
požadavky studia:
Požadujeme znalosti v oboru dějiny umění na úrovni bakalářské státní zkoušky.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) dějiny českého výtvarného umění
2) dějiny evropského výtvarného umění
3) metodologie dějin umění
4) představa o projektu magisterské práce

další požadavky ke zkoušce: seznam odborné četby  (předkládá se u zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 

 DIVADELNÍ VĚDA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 8, U/P: 23/8
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Divadelní věda se může vzhledem ke svým 
získaným znalostem a osvojeným schopnostem v pozici badatele, teatrologa, redaktora, publicisty či 
organizátora uplatnit v rozličných médiích, divadlech, vědeckých institucích, státní či municipální 
administrativě, nevládních institucích, občanských organizacích, nakladatelstvích, muzeích apod.  
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přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) rozprava s uchazečem nad předloženým projektem studia (viz dále) 
2) posouzení a rozprava nad předloženými pracemi
3) zkouška z teorie a dějin divadla (předpokládaná znalost v rozsahu bakalářské státní  
    zkoušky z oblasti teorie a dějin)

další požadavky ke zkoušce:
uchazeč předloží písemný projekt studia (návrh tématu diplomové práce, odrážející zaměření 
uchazeče v rozsahu 5 000 znaků) a 1-2 písemné domácí práce (např. bakalářská práce, seminární 
práce, delší odborná studie – minimální rozsah alespoň jedné práce je 40 000 znaků) s divadelně-
vědnou tématikou, dále přehled dosavadního studia a odborné činnosti (tj. stručný životopis).

Veškeré písemné podklady k přijímací zkoušce je nutno odevzdat do 20. května 2014 v obálce na 
adresu: Katedra divadelní vědy, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 (Česká 
republika) buď poštou (rozhoduje datum poštovního razítka) či prostřednictvím podatelny Filozofické 
fakulty.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ESTETIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 13, U/P: 26/9
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent získá komplexní přehled filozofické estetiky v jejím vývoji v průběhu 20. století až do současného, 
multiparadigmálního stavu v její diverzitě přístupů a metod. Je obeznámen s historickými kořeny současné 
situace v oboru a v souladu se svým zaměřením s teoriemi jednotlivých druhů umění (film, literatura, 
výtvarné umění, hudba), s aktuálním vývojem v mimoumělecké estetice a estetice přírody. Vzhledem 
k interdisciplinární povaze současné estetiky, hraničící s psychologií, sociologií, kognitivními vědami, 
kulturní antropologií, je schopen orientace v rozsáhlé sféře kultury a umění a kreativního přístupu k většině 
kulturních fenoménů. 

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

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

další požadavky:  seznam prostudované odborné literatury a 1 výtisk bakalářské práce (v případě, že nebyla 
bakalářská práce obhájena, přinést abstrakt práce obsahující předmět práce, cíl práce, metodologii práce a 
literaturu v rozsahu 2-3 normostran) - předkládá se u přijímací zkoušky

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ETNOLOGIE

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

MPP: 18, U/P:  46/18

kombinovatelnost:  jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent získá všestranné znalosti o kulturní a etnické variabilitě lidské společnosti, její materiální, 
sociální a duchovní kultuře v diachronní i synchronní rovině. Osvojí si teoreticko-metodologické 
znalosti společenských věd a nejnovější poznatky z vývoje disciplíny. Absolventi jsou vybaveni širokou 
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škálou znalostí a dovedností (všeobecný přehled v rámci všech profilových předmětů, pokročilá 
orientace ve všech oblastech, které jsou spojeny s etnickou a kulturní problematikou, ale také 
s konkrétními projevy těchto jevů v určitých teritoriálních, historických a časových kontextech, včetně 
vývoje české lidové kultury od 19. století do současnosti, její materiální a duchovní složky).
Absolventi získají zároveň dovednosti a zkušenosti z výzkumné odborné oborové práce. Jsou schopni 
zabývat se etnickou a kulturní problematikou v teoretické i aplikované rovině a jsou připraveni na 
další studium této problematiky v doktorské formě studia.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) rozprava nad výsledky bakalářské práce (předložení bakalářské práce nebo její podstatné 
části, metodologie, práce s  primárními daty, publikované odborné texty uchazeče a jiné 
vlastní práce)
2) orientační otázky z etnologie dané rámcem bakalářského studia 
3) rozprava nad zamýšleným tématem diplomové práce

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 FILMOVÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 7, U/P: 28/6
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je vybaven zevrubnými vědomostmi o dějinách kinematografie v kulturněhistorických 
kontextech i ucelenými vědomostmi o teorii filmu a nových médií. Má průpravu filmového kritika, 
dobře se uplatní jako redaktor oborových, kulturních i vědeckých periodik nebo v kulturních 
rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích nebo jako redaktor odborné literatury. Je kvalifikován 
k organizátorské, dramaturgické, lektorské apod. práci ve štábech filmových festivalů a přehlídek, 
případně i ve štábech filmové produkce. Stejně tak je kompetentní k práci v různých oborových i 
dalších kulturních institucích (filmové a televizní archivy, muzea, galerie, kina, apod.). Je připraven 
pro další doktorské studium.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Předpokladem úspěšného studia oboru je dobrá znalost základních znalostí z historie a teorie filmu, 
případně z širší vizuální kultury a dějin umění, dispozice k analytickému vnímání filmového díla, a to 
nejen v rovině obsahové, ale i se zřetelem k vizuální a zvukové dimenzi díla, dále solidní povědomí o 
dějinách i přítomnosti českého i světového filmu a dobrý kulturní rozhled. 
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

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 
2) pohovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury 
3) představení bakalářské práce 
4) představení projektu diplomové práce

další požadavky: životopis, seznam přečtené odborné literatury, dále bakalářská práce nebo 
podrobný popis projektu bakalářské práce (předkládá se u přijímací zkoušky). Projekt zamýšlené 
diplomové práce, který bude vypracován podle pokynů na webových stránkách katedry -  
http://film.ff.cuni.cz/htm/0205.htm. Projekt je třeba doručit do 30. května 2014  na adresu: 
Katedra filmových studií, FF UK v Praze, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 buď poštou 
(rozhoduje datum poštovního razítka) či prostřednictvím podatelny Filozofické fakulty.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
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 FILOZOFIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 52/21
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent získá ucelené a detailní vzdělání v oblasti evropské filozofické tradice, počínaje jejím 
vznikem a formováním v antickém Řecku a konče pluralitou současných přístupů a metod kritického 
myšlení. Je schopen porozumět nejen konkrétním historickým myšlenkovým proudům, ale také 
klíčovým nadčasovým otázkám, které leží mimo zorné pole experimentálních a sociálních věd. 
Závažná témata dnešní doby je schopen reflektovat a interpretovat v kontextu dějin i z hlediska 
aktuálního myšlení. Na základě svého vzdělání by měl být s to formulovat původní a přínosná 
stanoviska k filozofickým, kulturním, etickým i politickým problémům otevřené společnosti a umět je 
v rozhovoru s druhými kriticky promýšlet. Má tedy ucelený přehled o dějinách evropského, resp. 
euro-amerického myšlení.
požadavky studia:
Předpokladem úspěšného studia je zvládnutí odborné filozofické práce s texty na úrovni 
bakalářského studia a solidní znalosti západní filozofické tradice.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1) dějiny filozofie 

Uchazeč obdrží otázku spadající do jednoho z tematických okruhů (1-9). Uchazeč se pokusí o 
rozvinutí daného tématu na základě konfrontace filozofických stanovisek dvou autorů 
z uvedeného seznamu (autory vybírá zkušební komise). 
1. Jsoucno a bytí: Platón, Aristotelés, Scotus, Tomáš Akvinský, Descartes, Hegel 
2. Poznání a věda: Platón, Aristotelés, Descartes, Hume, Kant 
3. Řeč, pojem, myšlení: Aristotelés, Tomáš Akvinský, Occam, Locke, Kant 
4. Duše, mysl, vědomí: Platón, Aristotelés, Descartes, Locke, Leibniz, Kant, Hegel 
5. Čas, prostor, svět: Platón, Aristotelés, stoa, Augustin, Tomáš, Descartes, Leibniz, Kant
6. Dobro, jednání, vůle: Platón, Aristotelés, stoa, Augustin, Kant, Hume, Nietzsche 
7. Společnost, stát, právo: Platón, Aristotelés, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx 
8. Bůh a náboženství: Platón, Aristotelés, Tomáš Akvinský, Scotus, Descartes, Hume, Kant,  
    Nietzsche 
9. Dějiny a dějinnost: Augustin, Hegel, Marx, Nietzsche 

2) otázka ze seznamu prostudované odborné literatury:
    Uchazeč obdrží otázku vycházející z předloženého seznamu prostudované primární   
    filozofické literatury

3) písemné výstupy z bakalářského studia
Komise hodnotí myšlenkovou a odbornou úroveň písemných výstupů (typicky bakalářské 
práce nebo větších seminárních prací) z předchozího bakalářského studia uchazeče.

další požadavky:
Každý uchazeč o tento typ studia doručí do 31. 5. 2014 na sekretariát Ústavu filozofie a 
religionistiky, Nám. J. Palacha 2, Praha 1:

 výtisk bakalářské práce, případně jiné významnější práce vypracované během bakalářského 
studia

 seznam prostudované primární odborné literatury

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 
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 FINSKÁ FILOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 17, U/P: N
kombinovatelnost:  dvouoborové; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího 
magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent ovládá výborně teoreticky i prakticky finský jazyk, slovem i písmem na úrovni C2 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Disponuje hlubokými interpretačními 
dovednostmi finské literatury a dobře se pohybuje v oblasti finských reálií. Dobře si osvojil práci 
s informacemi a dokáže je kvalitně prezentovat.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1) Gramatický test (úroveň B2-C1)
2) Porozumění textu a poslech
3) Finská literatura: esej a znalostní test

2. kolo - ústní část
1) Finská jazykověda (fonetika, morfologie, syntax)
2) Finská literatura; historické, sociální a kulturní reálie Finska
3) Celková motivace ke studiu

další požadavky: student je povinen předložit seznam přečtené odborné literatury a beletrie 
(předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Uchazeči nemusí skládat přijímací zkoušku, pokud je průměrná 
známka jejich bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oboru Finská studia výborně.

 FONETIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 8, U/P: 14/7
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium*; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent získal vzdělání v oblasti teorií zvukového plánu jazyka, tj. produkce a percepce řeči, 
akustiky, instrumentální a poslechové analýzy, kultury řeči a mluvních stylů. Uplatní se např. při 
výzkumu řečové komunikace se zaměřením lingvistickým, psychologickým, sociologickým, v oblasti 
řečových technologií, poradenství nebo ve forenzní praxi.
požadavky studia: 
Velmi dobrý zrak a sluch pro audiovizuální analýzy řečového signálu
Schopnost orientace v anglicky psaném odborném textu
Lingvistické dovednosti (určování lingvistických kategorií, chápání struktury jazyka apod.)

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) Akustický popis řeči   
2) Artikulační popis souvislé řeči   
3) Percepční zákonitosti řečové komunikace  
4) Fonologické popisy zvukové stránky jazyka   
5) Kultura vlastního mluveného projevu   

další požadavky: seznam přečtené relevantní literatury a životopis (předkládá se u přijímací zkoušky)
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možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

*Jednooborové studium je určeno především pro absolventy jiného bakalářského oboru než fonetika, zatímco dvouoborové 
studium je určeno právě především absolventům bakalářského oboru fonetika.

 FRANCOUZSKÁ FILOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 33/20
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oborů Překladatelství: čeština -
francouzština a Tlumočnictví: čeština - francouzština
profil absolventa:
Absolvent má výtečnou znalost běžné francouzštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné francouzštiny 
humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk, 
literární teorie a literárních a kulturních dějin Francie i vhled do literatur dalších frankofonních zemí a 
do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci 
v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve 
sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, 
podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.
požadavky studia: požaduje se znalost francouzského jazyka, francouzské lingvistiky a francouzské 
literatury na úrovni bakalářské zkoušky

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti  přijímací zkoušky:

1) praktická znalost francouzského jazyka 
2) lingvistika francouzštiny v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru francouzská filologie 
3) dějiny francouzsky psaných literatur v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru francouzská    
    filologie 

další požadavky: (předkládá se u přijímací zkoušky)
1) výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části. 
2) seznam četby nejméně 50 děl francouzsky psaných literatur a seznam prostudovaných prací   
     k těmto literaturám a k teorii francouzského jazyka.  
3) odborný životopis. 
4) výpis absolvovaných předmětů předchozího/stávajícího studia

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 HISPANISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 25, U/P: 28/14
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oborů Překladatelství: čeština -
španělština a Tlumočnictví: čeština - španělština
profil absolventa:
Absolvent má dokonalou znalost běžné španělštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné španělštiny 
humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na španělský jazyk, literární 
teorie, literárních a kulturních dějin Španělska a Hispánské Ameriky i vhled do evropských a 
amerických kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. 
Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích 
prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře 
či v humanitárních organizacích.
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přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Požaduje se znalost španělského jazyka, lingvistiky španělštiny, španělské a hispanoamerické 
literatury na úrovni bakalářské zkoušky

předměty/oblasti přijímací zkoušky: 
1) španělský jazyk 
2) lingvistika španělštiny v rozsahu státních bakalářských zkoušek oboru hispanistika 
3) dějiny španělsky psaných literatur v rozsahu státních bakalářských zkoušek oboru 
     hispanistika 

další požadavky: (předkládá se u přijímací zkoušky)
1) výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části. 
2) seznam četby nejméně 50 děl hispánských literatur a seznam prostudované odborné literatury. 
3) odborný životopis. 
4) výpis absolvovaných předmětů předchozího/stávajícího studia (index)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 HISTORIE – ČESKÉ DĚJINY V EVROPSKÉM KONTEXTU
forma a typ studia: prezenční navazující
MPP: 40, U/P: 92/30
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Historie – hospodářské a 
sociální dějiny a oboru Historie – obecné dějiny
profil absolventa:
Absolvent bude připraven uplatnit se jako odborný vědecký pracovník v daném oboru, tzn. 
samostatně řešit odborné, respektive vědecké úkoly, nebo jako autor popularizovat vědecké 
poznatky v různých médiích (knižní trh, tisk, televize, rozhlas, film, internet ap.). Studium historie 
poskytuje předpoklady pro uplatnění ve vědeckých, kulturních, informačních, vzdělavatelských, 
politických, státních (především diplomatických) institucích, sdělovacích prostředcích a manažerských 
funkcích.
požadavky studia:
studium je náročné na zrak

specializace: Dějiny středověku, Dějiny raného novověku, Moderní dějiny, Soudobé dějiny, Teorie a 
metodologie historické vědy (specializaci si uchazeč předběžně volí u přijímací zkoušky)

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná zkouška: 
1) české  dějiny                                                                                                                                                     
2) obecné dějiny v evropském kontextu                                                                                                  
3) všeobecný kulturně-politický přehled                                                                   

2. kolo - ústní část 
1) české dějiny                                                                                                                                                     
2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce)                                                                    
3) všeobecný kulturně-politický přehled    

                                     
další požadavky: seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury, případně seminární, 
ročníkové, bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládá se u ústní 
části přijímací zkoušky).

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
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 HISTORIE – HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY
forma a typ studia: prezenční navazující
MPP: 20, U/P: 33/20
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Historie – české dějiny 
v evropském kontextu a oboru Historie – obecné dějiny
profil absolventa:
Absolvent studia má komplexní vědecké kompetence v oboru historie. Badatelsky a metodicky se  
tyto kompetence opírají o zpracování náročného vědeckého projektu z oblasti hospodářských dějin 
nebo sociálních dějin. Absolvent je nadto schopen se orientovat v náročném terénu 
historiografických diskusí v oblasti hospodářských, sociálních, avšak též kulturních a politických dějin. 
Do těchto diskusí je schopen se i aktivně zapojit využitím svých badatelských a koncepčních 
kompetencí, získaných během studia.
požadavky studia:
studium je náročné na zrak

specializace: Hospodářské dějiny, Sociální dějiny (specializaci si uchazeč předběžně volí u přijímací 
zkoušky)

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) dosavadní badatelské zkušenosti výsledky, zájem o obor
2) hospodářské dějiny
3) sociální dějiny

další požadavky: seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury, případně seminární, 
ročníkové, bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládá se u ústní 
části přijímací zkoušky).

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY
forma a typ studia: prezenční navazující
MPP: 40, U/P: 96/28
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Historie – hospodářské a 
sociální dějiny a oboru Historie – české dějiny v evropském kontextu
profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Historie – obecné dějiny získal komplexní 
vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji především evropské a americké 
společnosti, prohloubené o studium v jednom z nabízených modulů (dějiny středověku, novověku, 
nejnovější doby, obecné a komparativní dějiny a dějiny Latinské Ameriky). Je vybaven potřebnými 
faktografickými a metodologickými znalostmi (včetně elektronického získávání informací) k tomu, 
aby mohl samostatně a na základě relevantních argumentů interpretovat historické dění a 
samostatně řešit vědecké problémy. 
požadavky studia:
studium je náročné na zrak

specializace: Civilizace a kultura středověké Evropy, Dějiny novověku se zaměřením na dějiny 
mezinárodních vztahů, Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny Evropy, Obecné a komparativní 
dějiny, Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky (specializaci si uchazeč předběžně volí u 
přijímací zkoušky)

přijímací zkouška: dvoukolová
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předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná zkouška: 

1) evropské dějiny
2) světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled

2. kolo - ústní část 
1) obecné dějiny (evropské i světové)
2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce)
3) všeobecný kulturně-politický přehled

další požadavky: seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury, případně seminární, 
ročníkové, bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor (předkládá se u ústní 
části přijímací zkoušky).

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 HUDEBNÍ VĚDA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 14/7
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Cílem studia je rozšíření a prohloubení souboru vědeckých poznatků, pracovních návyků a metod, 
získaných v bakalářském studiu tohoto oboru či oborů příbuzných, studium poskytuje absolventům 
orientaci v historii i v současném vývoji domácí a světové hudební kultury a možnost využití těchto 
poznatků v další odborné praxi. Struktura a obsah studia umožňuje je chápat jako studium 
specializační, umožňující a podporující zejména specializaci na dějiny a teorii starší evropské hudby 
(do roku 1600), na dějiny a teorii novější a současné hudby, nebo na etnomuzikologii. Podává tudíž 
ucelený a zároveň specializovaný teoreticko-praktický vhled do základů hudební vědy v jejích 
hlavních součástech a disciplínách, stejně tak jako do základních metod vědecké práce v tomto 
oboru. Absolventi jsou připraveni jak pro případný vstup do doktorského studia hudební vědy či 
příbuzných oborů, tak také pro uplatnění v odborné praxi.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část 

1) hudební analýza skladby 18. – 19. století 
2) vědomostní test zaměřený na metodologické základy oboru  

2. kolo - ústní část
1) rozprava nad dokončenou (případně rozpracovanou) bakalářskou prací
2) vědomostní otázka z dějin evropské a české hudby od středověku do konce 20. století

další požadavky ke zkoušce: předložení textu dokončené nebo rozpracované bakalářské práce 
(předkládá se u písemné části přijímací zkoušky, po skončení ústní části přijímací zkoušky bude 
uchazečům vrácena)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 IBEROAMERIKANISTIKA – DĚJINY LATINSKÉ AMERIKY
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 15, U/P: 29/14
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského programu oboru iberoamerikanistika je schopen celkového 
pohledu na problematiku Latinské Ameriky především v dimenzi historického vývoje společností s 
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charakteristickou kulturou, které vznikají od konce 16. století na základě předkolumbovských 
komunit a imigrace z koloniálních metropolí. Ovládá základní fakta latinskoamerické historie a 
kulturního vývoje a nechybí mu schopnost zařazovat do získaného obrazu fakta další na základě 
vlastního kritického úsudku. Je si vědom geografické podmíněnosti hospodářského vývoje, jeho vlivu 
na sociální poměry a souvislosti politických událostí v koloniální i postkoloniální  Latinské Americe se 
situací na mezinárodní scéně a světovém trhu. 

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1) historie
2) kultura
3) geografie

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 INDOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 6, U/P: 11/11
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent má ucelené indologické vzdělání se znalostí konkrétního jazyka, literatury, kultury a dějin a
je schopen těchto znalostí využívat v práci překladatelské, diplomatické, badatelské a všeobecně
kulturní. Absolvent získá dobrý základ pro doktorské studium a následnou vědeckou práci. Pokud se
však rozhodne vstoupit do praxe, může působit v oblasti státní správy, v kulturních institucích nebo v
obchodní praxi, a to dle požadavků na stupeň vzdělání ze strany příslušných zaměstnavatelů.
Absolvent je schopen uplatnit své metodologické a jazykové kompetence i znalost 
kulturněhistorického kontextu při analýze současných společenských jevů, umí vyhledávat a 
zpracovávat relevantní data týkající se Jižní Asie pro vládní i nevládní organizace, poskytovat 
poradenské a tlumočnické služby externím subjektům, kteří s jihoasijskými partnery navazují 
obchodní či kulturní styky, působit v nadnárodních organizacích a podílet se na jejich projektech v 
oblasti Jižní Asie.

specializace: tamilština

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1)  debata nad tezemi bakalářské práce
2)  znalost studovaného indického jazyka
3)  motivace ke studiu oboru

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 36, U/P: 65/36
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je vzdělán v oblasti nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi pro účely 
řízení i vlastního poskytování kvalifikovaných informačních služeb ve všech odvětvích národního 
hospodářství, ve vědě, technice, místní správě, školství i kultuře. Studijní obor se otevírá ve 
specializaci informační, knihovnické a knihovědné.

specializace: Informační, knihovnická a knihovědná (specializaci si uchazeč  volí až po přijetí ke studiu; 
u přijímací zkoušky může být pouze nezávazně dotázán)
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přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část 

1) test obecných studijních předpokladů (např. numerické, pojmové, konfigurační vztahy a 
    paměťové dovednosti)
2) oborový znalostní test (základní orientace v oblasti informačních studií a knihovnictví – základní   
     pojmy, problémy, přístupy a historie. Kulturně-literárně-historický přehled na úrovni všeobecné   
     středoškolské vzdělanosti.)

2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu 
2) základní znalosti oboru
3) základní oborová literatura 

další požadavky: motivační dopis ke studiu (rozsah přibližně 1 A4) a seznam základní prostudované 
literatury v písemné formě (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské
MPP: 23, U/P: 48/24
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je vzdělán v oblasti nejvyspělejších metod a technologií práce s informacemi pro účely 
řízení i vlastního poskytování kvalifikovaných informačních služeb ve všech odvětvích národního 
hospodářství, ve vědě, technice, místní správě, školství i kultuře. Studijní obor se otevírá ve 
specializaci informační a knihovnické.

specializace: Informační, knihovnická (specializaci si uchazeč volí až po přijetí ke studiu; u přijímací 
zkoušky může být pouze nezávazně dotázán)

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část 

1) test obecných studijních předpokladů (např. numerické, pojmové, konfigurační vztahy a 
    paměťové dovednosti)
2) oborový znalostní test (základní orientace v oblasti informačních studií a knihovnictví – základní 
    pojmy, problémy, přístupy a historie. Kulturně-literárně-historický přehled na úrovni všeobecné 
    středoškolské vzdělanosti.)

2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu 
2) základní znalosti oboru
3) základní oborová literatura

další požadavky: motivační dopis ke studiu (rozsah přibližně 1 A4) a seznam základní prostudované 
literatury v písemné formě (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ITALIANISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 22/13
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
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profil absolventa:
Absolvent má výbornou znalost běžné italštiny (úroveň C2) a odborné italštiny humanitních oborů, 
ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk, literární teorie a literárních a 
kulturních dějin Itálie i vhled do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému 
studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský 
redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, 
mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Požaduje se znalost italského jazyka, italské lingvistiky a italské literatury na úrovni bakalářské
zkoušky; předpokládá se rovněž rámcový přehled o italské historii a italských kulturních dějinách.
předměty/oblasti  přijímací zkoušky:

1) italská literatura (znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na 
oboru italianistika)

2) teoretická znalost italského jazyka (fonologie, morfologie a syntax současné italštiny v  
              rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru) 

3) praktická znalost italského jazyka: rozhovor na obecné téma z italských dějin, italského    
              umění či italských reálií 

další požadavky: (předkládá se u přijímací zkoušky)

1) výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části
2) seznam s 50 díly z italské krásné literatury (alespoň 20 děl přečtených v originále)
3) výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či diplom získaný v předchozím  
     studiu
4) strukturovaný odborný životopis

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 

 JAPONSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 15, U/P: 23/9
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent oboru je připraven:
a) jazykově pro práci: překladatelů jak literárních, tak i vysoce odborných teoretických textů;
tlumočníka pro jednání na nejvyšší úrovni v oblasti diplomacie, zahraničních vztahů, kulturní výměny, 
ekonomické spolupráce, zahraničního obchodu, cestovního ruchu, hromadných sdělovacích 
prostředků a podobně; odborníka pro výuku budoucích učitelů japonského jazyka;
b) odborně pro interdisciplinární a komparativní studium v hlavních disciplínách, které obor nabízí a 
které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, myšlení a 
dalších stránek života moderní japonské společnosti; další akademickou dráhu v rámci doktorského 
studia jak na univerzitách (tuzemských či zahraničních) tak i ve výzkumných ústavech; pedagogické 
působení, zejména v oblasti odborné přípravy učitelů japonského jazyka (po doplnění nezbytné 
pedagogicko-psychologické přípravy); působení ve sféře jazykových služeb, diplomacie, kulturní 
výměny, zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce, cestovního ruchu, masmédií a dalších 
oblastech praktického života.
požadavky studia:
Upozorňujeme, že studium japonštiny je náročné na zrak. Mnohé učební materiály mají velmi malé 
fonty, čtení znaků samo o sobě zatěžuje zrak, studium proto není vhodné pro osoby s vážnějšími 
vadami zraku. 

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1) esej v japonštině na zvolené téma (výběr ze 4-5 možností)
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2) předložení studijního projektu v češtině v rozsahu 1 normostrany a seznamu literatury k    
    projektu

2. kolo - ústní část
1) diskuse nad podaným studijním projektem v češtině

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 30, U/P: 22/17
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent je vybaven znalostmi a kompetencemi v praktickém jazyce, které odpovídají stupni C2 
SERR. Je po odborné stránce připraven pro práci v multilingvním prostředí příslušného regionu a 
v odpovídajících strukturách EU s orientací na jihovýchodoevropský areál. Dále je absolvent odborně 
orientován na zvolenou geografickou oblast jihovýchodní Evropy v rámci své užší specializace. Jeho 
odborný profil mu umožňuje nadprůměrnou orientaci ve společenskopolitickém i vědeckém dění 
příslušných státních celků. Absolvent také disponuje pokročilými znalostmi z oblasti dalších složek 
oborového studia (v rámci studentovy specializace – jazykověda, literární věda, historie, kultura, 
politologie), které mu zajišťují nezbytný odborný předpoklad pro případné pokračování v navazujícím 
postgraduálním studiu se zaměřením na vybrané problémy z oblasti filologie, historie, politologie, 
kulturologie či mezinárodních vztahů. Absolvent je adekvátně připraven na požadavky vyplývající 
z bezprostřední komunikační praxe, je připraven k odbornému zpracování informací vztahujících se 
bezprostředně ke studovanému areálu pro potřeby dalšího profesního využití v rozdílných oblastech 
pracovního uplatnění (vědecká činnost, práce v řídících orgánech státní správy apod.).

specializace: albánština, bulharština, chorvatština, rumunština, slovinština, srbština, a to vždy buď 
s lingvistickým, nebo s literárně-historickovědným zaměřením 
(specializaci si uchazeč předběžně volí u přijímací zkoušky)

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka (albánština, bulharština, 
chorvatština, rumunština, slovinština, srbština) nejméně na stupni B2 (podle SERR pro jazyky) 
2) prokázání znalosti dějin jihovýchodní Evropy 
3) prokázání znalosti literárního a kulturního vývoje jihovýchodní Evropy 

další požadavky: předložení seznamu přečtené literatury (předkládá se u přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 KLASICKÁ ARCHEOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 12, U/P: 17/12
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent disponuje podrobnou znalostí antického umění a hmotných památek antického světa, 
znalostí terénních a muzejních metod, má základní znalost latiny a staré řečtiny, dále znalost základů 
antické epigrafiky a numismatiky, starověké historie, prehistorie laténského a římského období u nás 
a antických tradic v evropském umění. Je schopen samostatné vědecké práce. 
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požadavky ke studiu:
Vzhledem k charakteru oboru se předpokládá určitá fyzická zdatnost a schopnost pohybovat se 
v náročných terénních podmínkách. Studium nelze modifikovat pro posluchače se zrakovým 
postižením, protože jeho součástí je práce s artefakty a schopnost vizuálního vnímání a stylové 
analýzy. 

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) rozprava o tématu bakalářské práce a výhledy k tématu magisterské práce
2) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře z egejské a řecké archeologie
3) odborné znalosti a přehled o odborné literatuře z etruské a římské archeologie

další požadavky:
Seznam základní literatury, použité v přípravě bakalářské práce (předkládá se u přijímací zkoušky). 
Uchazeč o navazující magisterské studium představí během přijímacího řízení teze bakalářské práce a 
seznámí přijímací komisi s výhledem tématu pro práci diplomovou. Prokáže zároveň znalosti domácí i 
zahraniční literatury s přihlédnutím ke zvolenému tématu bakalářské a diplomové práce a rovněž 
odborné znalosti oborové na úrovni absolventa bakalářského studia.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 KLÍNOPIS

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 8, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studia klínopisu získá především důkladné filologické školení 
v jednom starém jazyce regionu (akkadština nebo chetitština) a vhled do několika dalších, příbuzných 
jazyků. Bude mít rovněž dostatečné obecně lingvistické vzdělání. Absolvent disponuje příslušnými 
znalostmi v oblasti filologie, práci s textem, v obecné jazykovědě, přehledu předovýchodní kultury. 
Absolvent je připraven jak pro další práci v oblasti ryze odborné (vědecká a pedagogické práce 
především ve filologii starých jazyků), tak pro uplatnění v různých organizacích, nevládních 
institucích, v mediální sféře a ve firmách, které se zabývají danou oblastí, může též pokračovat 
v doktorském studiu.

specializace: akkadský jazyk
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

předměty/oblasti přijímací zkoušky:
(u přijímací zkoušky se prověřují základní  jazykovědné znalosti; další část ústní zkoušky vychází 
z motivační eseje)

1) motivace ke studiu (na základě doložených dalších požadavků ke zkoušce)
2) základy obecné lingvistiky 
3) znalost cizích jazyků

další požadavky:
1. seznam přečtené odborné literatury
2. strukturované curriculum vitae (včetně případného přehledu publikační,  překladové a jiné   
    odborné činnosti)
3. motivační esej (rozsah 600 slov)

(vše zaslat poštou na adresu Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav srovnávací jazykovědy, 
nám. J. Palacha 2, Praha 1 nebo elektronicky na anes@ff.cuni.cz do konce května 2014).

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
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 KOMPARATISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 25, U/P: 28/16
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je systematicky obeznámen s metodologiemi, argumentačními postupy a aktuálními
badatelskými metodami, které soudobá komparatistika a literární teorie všeobecně využívá, aby 
získal celkový přehled o základních fenoménech a vývojových tendencích evropské i světové 
literatury a dokázal tyto soubory znalostí a dovedností plodným způsobem vztáhnout ke své 
specializaci či základní sféře kompetence, jejíž prokázání se vyžaduje již u přijímací zkoušky. Koncepce 
oboru podporuje individuální modulaci studijních plánů a projektů.
požadavky ke studiu:
Předpokladem ke studiu uvedeného oboru jsou znalosti a kompetence odpovídající absolvování 
bakalářského studia studijních programů filologie, filozofie, estetiky, kulturologie či dějin umění apod. 
a úspěšné složení přijímací zkoušky, která bude uvedené dovednosti a kompetence prověřovat. 
Vyžaduje se schopnost četby v alespoň jednom světovém jazyce.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1) komparativní rozbor poetiky několika básnických textů 
2) naratologický rozbor několika prozaických úryvků 

2. kolo - ústní část 
1) přehledná znalost literárních dějin vybraných oblastí či kultur – na základě seznamu četby
2) metodologicko-teoretická vybavenost 
3) projekt osobní specializace 

další požadavky ke zkoušce: seznam četby beletristické i odborné literatury (předkládá se u ústní části 
přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 KOREANISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 9/3
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Koreanistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem (studium jazyka a literatury) s doplňující 
nabídkou výuky z oblasti historie a kultury, zejména duchovní. U absolventů magisterského studijního 
programu se předpokládá znalost jazyka na pokročilé úrovni, včetně zvládnutí základů tlumočnických 
a překladatelských technik, zevrubný kulturně-historický přehled a odborné znalosti z oblasti užší 
specializace. Kromě práce v akademické a vzdělávací oblasti, mohou absolventi nalézt uplatnění také 
v oblasti kultury, diplomacie, sdělovacích prostředků, překladatelství a tlumočnictví, v domácích i 
zahraničních firmách, v cestovním ruchu apod. 

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) souvislá prezentace tématu ze zájmové oblasti uchazeče v korejském jazyce
2) oborová zkouška dle plánovaného zaměření studenta v magisterském studiu
3) všeobecná odborná zkouška

další požadavky: seznam literatury vztahující se k zájmové oblasti uchazeče

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
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kritéria prominutí přijímací zkoušky: 
Přijímací zkouška bude prominuta absolventům bakalářského oboru koreanistika, kteří úspěšně složili 
bakalářskou zkoušku s prospěchem výborně nebo velmi dobře.

 LATINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 13, U/P: 7/4
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského  studia s výjimkou oboru Učitelství latinského jazyka a literatury pro 
střední školy
profil absolventa:
Absolvent získal velmi dobrý přehled o antické latinské kultuře ve všech jejích aspektech, doplněný 
základní orientací v oblasti antické řecké kultury a latinské kultury středověku a raného novověku. 
K tomu zvládl metody odborné a vědecké práce podpořené schopností využívat primární prameny i 
sekundární odbornou literaturu. Vzhledem k tomu, že studium klade vysoké nároky na soustředění, 
akribii, pečlivost a přesnost a že řešení odborných problémů není možné bez tvůrčího přístupu a 
značných kombinačních schopností, umožňuje absolventům adaptovat se na široké spektrum 
pracovních příležitostí. Studium latiny se realizuje jako dvouoborové, pro které jsou vhodnými obory 
do kombinace řečtina, čeština, živé jazyky, zvl. jazyky románské a germanistika, filozofie, religionistika 
apod.).

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:*
1. kolo - písemná část 

1) překlad souvislého textu z latiny do češtiny (s vlastním slovníkem) 
2) překlad vět z češtiny do latiny (bez slovníku)

2. kolo -  ústní část
1) motivace ke studiu oboru 
2) dějiny římské (resp. antické) literatury a diskuse o přečtených dílech (v překladu i   

                v originále) 
3) dějiny antického Říma (resp. antického starověku) a diskuse o základních dílech  
    římské antické historiografie a o prostudované odborné literatuře

další požadavky: (předkládá se u ústní přijímací zkoušky)
-  stručný strukturovaný životopis
-  bakalářská práce nebo její teze
-  seznam přečtených latinských děl (v překladu i originále) a seznam prostudované odborné 
   literatury

Rozsah a charakter četby v originále by měl být adekvátní rozsahu a charakteru četby v průběhu 
bakalářského studia latiny na FF UK – viz následující seznam:
Cicero, In Catilinam I; IV; De imperio Cn. Pompei; Laelius; De officiis II
Ovidius, Met. I 1-415; 452-567; III 339-510; IV 55-166; VIII 183-235; X 1-97; XII 39-63; XIV 101-153; XV 
745-879
Sallustius, Bellum Iugurthinum
Výbor z elegiků: Tibullus I 1; 3; II 2; IV 7 a 11 (Sulpicia), Propertius I 3; II 27; III 22; IV 2; 11
Livius I
Vergilius, Aeneis I, II, VI

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: 
Přijímací zkouška bude prominuta absolventům bakalářského oboru latina, klasická filologie nebo 
příbuzného oboru, pokud jejich studijní průměr v bakalářském studiu nepřesáhl 2,0.
*přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na obor UČITELSTVÍ LATINSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
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 LATINSKÁ  MEDIEVISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 9, U/P: 8/5
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent dosáhne vysoké úrovně jazykové kompetence a získá podrobné znalosti středověké 
latinské psané kultury, v jejích jednotlivých obdobích, oblastech (v českých zemích i v Evropě) a 
žánrech. Vyzná se ve středověké historii, náboženství a kultuře obecně. Je náležitě teoreticky a 
metodologicky vybaven a je si vědom současných vědeckých úkolů a problémů oboru. Bez nesnází 
interpretuje primární i sekundární literární i neliterární texty včetně překladů a komentářů. Díky svým 
kompetencím v pomocných vědách historických je schopen samostatně pracovat nejen s již vydanými 
texty, ale také s rukopisy, editovat a překládat středolatinské texty.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Uchazeč prokáže schopnost přeložit středně obtížný text středolatinského autora (se slovníkem) a 
vysvětlit základní gramatické jevy a pojmy; prokáže znalosti z dějin středověku, dějin latinské 
středověké literatury a celkový přehled o kultuře středověku (náboženství, filozofie, umění), a dále 
zájem o obor demonstrovaný seznamem přečtené primární a sekundární literatury; prokáže 
schopnost porozumět vybranému odbornému textu alespoň v jednom ze čtyř světových jazyků 
(angličtina, němčina, francouzština, italština); v pohovoru nad vlastním seznamem přečtené primární 
i sekundární literatury prokáže základní znalosti středověké latinské literatury a písemných pramenů, 
stejně jako širší historicko-kulturní rozhled.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) překlad středně obtížného středolatinského textu do češtiny s pomocí slovníku, znalost 
z dějin středověku, dějin latinské středověké literatury a celkový přehled o kultuře 
středověku (náboženství, filozofie, umění)

2) porozumění středně obtížnému odbornému textu ve zvoleném cizím moderním jazyce 
(angličtina, němčina, francouzština, italština)

3) zájem o obor demonstrovaný seznamem přečtené primární a sekundární literatury

další požadavky: (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)
- seznam přečtené primární a sekundární literatury
- výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze
- stručný strukturovaný životopis

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 LOGIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 15, U/P: 9/7
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Logika je teoretickým oborem, který je aplikovatelný především v matematice a ve kterém se 
uplatňují matematické metody. Kromě matematiky logika souvisí zejména s filosofií, lingvistikou 
nebo s právní vědou, avšak její absolventi se uplatňují v celé řadě dalších oborů, pokud je v nich 
potřebné vytváření pojmů, práce s příčinností a důsledkem nebo použití kvantitativních metod. 
Absolvent studia logiky je připraven k dalšímu studiu logiky nebo příbuzných oborů v navazujícím 
stupni, tj. magisterském nebo doktorském, pokud se rozhodne pro akademickou dráhu. Uplatní se 
ale dobře i mimo akademickou oblast všude tam, kde je nutné systematické myšlení, kde se pracuje 
s formalizovanými texty, jako jsou počítačové programy nebo návrhy pravidel a zákonů, a kde se 
navrhují datové struktury. Mohou to být například softwarové nebo právní firmy, státní správa či 
vzdělávací instituce. 
požadavky ke studiu:
Znalost logiky na úrovni přibližně pokrývající bakalářskou část oboru logika. 
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přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
látka odpovídající hlavním předmětům vyučovaným v bakalářském programu oboru Logika:

1) Logika I, II 
2) Teorie množin a rekurzivní funkce 
3) Filozofické aspekty 

Bližší informace o těchto předmětech je na http://logika.ff.cuni.cz. 

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 LUSOBRAZILSKÁ STUDIA

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: N
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa
Absolvent má výbornou znalost evropské i brazilské portugalštiny (úroveň C2), ucelené znalosti 
lingvistických disciplín aplikovaných na portugalský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních 
dějin Portugalska a Brazílie i vhled do evropských a latinskoamerických kulturních souvislostí. Má 
předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako 
překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, 
státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti  přijímací zkoušky:

1) praktická znalost portugalštiny na úrovni B2 podle SERR (předpokládá se, že uchazeč bez 
problému zvládne rozhovor v portugalském jazyce na běžná konverzační témata) 
2) obeznámenost se základními tématy obecné lingvistiky i lingvistiky portugalského jazyka 
(požaduje se bezpečná orientace v základech portugalské fonetiky a fonologie, v portugalské 
morfologii a syntaxi ve variantách portugalského jazyka v písemné i mluvené formě) 
3) znalost dějin portugalské a brazilské literatury v hlavních směrech a proudech a schopnost 
nahlížet jednotlivé autory a díla v širším historickém či kulturním kontextu (na základě 
předloženého seznamu četby nejméně 50 děl portugalské a brazilské literatury a seznamu 
prostudované odborné literatury) 
4) motivace ke studiu (uchazeč předloží výtisk bakalářské práce nebo její podstatné části; 
výpis absolvovaných předmětů předchozího/stávajícího studia; odborný životopis) 

další požadavky: (předkládá se u přijímací zkoušky)
1) výtisk bakalářské práce nebo její podstatné části
2) seznam četby nejméně 50 děl portugalské a brazilské literatury a seznam prostudované 

odborné literatury
3) odborný životopis
4) výpis absolvovaných předmětů předchozího / stávajícího studia

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 

 MONGOLISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 8, U/P: N
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent má ucelené mongolistické vzdělání a obecné vzdělání v problematice Centrální Asie se 
znalostí nejen mongolského jazyka, ale některého dalšího centrálně asijského jazyka a literatury, 
kultury a dějin (např. oblast Tibetu, Vnitřního Mongolska, Sinťiangu, Mandžuska, Tuvy a dalších). 
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Absolvent je připraven pro reprezentaci české mongolistiky na poli světových altaistických a 
centrálně asijských studií. Je schopen těchto znalostí využívat v práci badatelské, překladatelské, 
diplomatické, a všeobecně kulturní. Získá dobrý základ pro doktorské studium a následnou vědeckou 
práci. Pokud se však rozhodne vstoupit do praxe, může působit v oblasti státní správy, v kulturních 
institucích, zejména ve speciálně zaměřených muzeích, nebo v obchodní praxi.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
1) rozhovor nad tezemi bakalářské práce
2) znalost jazyka (mongolština)
3) motivace ke studiu

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 30, U/P: 43/24
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent získá vysokou úroveň jazykové kompetence slovem i písmem, disponuje faktografickými 
znalostmi i komunikativními dovednostmi v oblasti různorodé problematiky celé německé jazykové 
oblasti, a to v ohledu jazykovědném i literárním. Orientuje se v historii, filozofii a kultuře německy 
mluvících zemí. Svou vysokou erudovanost a jazykovou vybavenost může využít pro práci 
v tuzemských i zahraničních institucích, v diplomacii, v orgánech EU, pro práci v médiích, jako 
překladatel, jazykový expert, redaktor, vědecký pracovník a podobně. Je připraven také pro 
odbornou a vědeckou činnost v oblasti vzdělávání a kultury.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil bakalářské studium (především) 
ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat znalosti, které 
jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev v úrovni B2 podle SERR. Přijímací zkoušku 
možno skládat před bakalářskou zkouškou.

předměty/oblasti přijímací zkoušky: 
1) ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia 
2) zkouška z mluvnice současné němčiny 
3) zkouška z německojazyčné literatura a kultury 20. století
4) motivační rozhovor

další požadavky: Uchazeč předloží seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam 
obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl. 

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 15, U/P: 12/10
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent  magisterského navazujícího oboru nederlandistika musí být schopen samostatné práce 
v rámci své specializace, musí zvládnout metodiku vědeckého myšlení o jazyce a literatuře a být 
dobře obeznámen se základní odbornou literaturou. Má dobré znalost  jazykových, literárních, 
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politických a historických reálií zemí, které spadají pod nizozemskou jazykovou oblast. Absolvent má 
také předpoklady pro činnost překladatelskou.
Získává také kvalifikaci pro pokračování v doktorském studijním programu Germánské jazyky a 
literatury. Tento program je rovněž realizován v Ústavu germánských studií FF UK v Praze.
Absolvent jednooborového magisterského studia bude mít i dobrou znalost angličtiny. 
Uplatnění absolventa dvouoborového studia je rozšířeno o profil získaný  ve studijním programu 
studovaném v kombinaci s předkládaným studijním programem.

přijímací zkouška: jednokolová ústní
předměty/oblasti přijímací zkoušky: 

1) nizozemská literatura v rozsahu bakalářského studia
2) praktická a teoretická znalost nizozemské morfologie a syntaxe
3) znalost kultury a dějin oblasti, kde se mluví nizozemsky

další požadavky: seznam přečtených děl nizozemské literatury (předkládá se u ústní části zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 NOVOŘECKÁ FILOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 14, U/P: N
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Novořecká filologie dosáhl vysoké jazykové 
úrovně C2 SERR a získal hluboké znalosti v oblasti řecké literatury, historie a kulturních reálií. Je 
připraven pro samostatnou práci ve filologických oborech; je schopen interpretovat primární i 
sekundární literární i neliterární texty včetně překladů.

přijímací zkouška: dvoukolová
Vstupní jazyková kompetence uchazeče odpovídá stupni B2 Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky, tj. uchazeč ovládá běžné gramatické jevy, rozumí delším promluvám a přednáškám, 
pokud téma dostatečně zná, písemně se dokáže srozumitelně a podrobně vyjádřit k široké škále 
témat. 
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část 

1) písemný esej na dané téma
2. kolo -  ústní část: vedená v novořečtině

1) motivace ke studiu oboru 
2) dějiny novořecké literatury a diskuse o přečtených dílech (v překladu i  v originále) 
3) moderní řecké dějiny a celkový přehled o kultuře řeckého regionu.

další požadavky: (předkládá se u ústní přijímací zkoušky)
-  stručný strukturovaný životopis
-  bakalářská práce nebo její teze
-  seznam přečtených novořeckých děl (v překladu i originále) a seznam prostudované odborné 
    literatury

Rozsah a charakter četby v originále by měl být adekvátní rozsahu a charakteru četby v průběhu 
bakalářského studia Novořecké filologie na FF UK.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze



28

 OBECNÁ LINGVISTIKA
forma studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 21, U/P: 17/10
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Obecná lingvistika budou mít:
 solidní znalost oboru, včetně jeho historie a interdisciplinárních souvislostí;
 přehled o nejvlivnějších lingvistických teoriích, jejich motivačních zdrojích, jakož i jejich 

přínosech, resp. problémech v jejich explanačnímu potenciálu; 
 spolehlivou orientaci v otázkách metodologických, včetně terénního jazykového výzkumu;
 schopnost orientovat se v náročné odborné literatuře a také schopnost kritické syntézy v oblasti 

vlastní specializace;
 schopnost samostatně a bez předchozí přípravy analyzovat jazykový materiál: identifikovat a 

vysvětlit stabilní i variabilní prvky v jazykové struktuře, jejich kognitivní ukotvení a jejich 
fungování v socio-pragmatickém kontextu;

 schopnost obhájit konkrétní analýzu a teoretický přístup v opozici k alternativním výkladům.
V obecnější rovině povede studium obecné lingvistiky k tříbení kombinatorických schopností, 
logického a kritického myšlení, ke schopnosti nezávislého a tvořivého řešení problémů. Studium 
efektivně rozvine intelektuální schopnosti, které povedou k sevřenosti a koncíznosti myšlení. 
Magisterský program je koncipován tak, aby byl student veden k samostatné práci při vyhledávání 
pramenů a práce s nimi, a to s cílem být s to dojít vlastních závěrů z (daných) premis. Během celého 
studia se bude klást důraz jak na ústní, tak na písemnou prezentaci analytického procesu a přesnou 
formulaci myšlenkových závěrů. Student tak dosáhne patřičné zběhlosti v písemných a ústních 
vyjadřovacích schopnostech.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1. kolo - písemná část
1) analýza jazykového materiálu 
2) běžné lingvistické pojmy a termíny 
3) pracovní znalost angličtiny – porozumění textu 

2. kolo - ústní část
1) diskuse  k odborné literatuře, podle seznamu prostudované literatury (předkládá se u ústní 
části zkoušky) 
2) nástin specializačního zájmu, podle ukázky písemné práce (např. seminární nebo 
kvalifikační práce nebo její část, předkládá se u ústní části zkoušky)
3) přehled odborné činnosti, podle životopisu (předkládá se u ústní části zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 PEDAGOGIKA
forma studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 36/10
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, 
školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a 
mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je 
uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá 
metody vědecké práce v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a 
interpretovat jeho výsledky.
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požadavky studia:
Uchazeč o studium pedagogiky prokáže při přijímací zkoušce znalosti z pedagogických a 
psychologických disciplín, ze sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika 
formou písemného testu.
Při ústní části přijímací zkoušky prokáže uchazeč zejména stupeň motivace ke studiu zvoleného oboru 
formou pohovoru nad seznamem prostudované odborné literatury. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
studijní program "pedagogika" (a - samozřejmě - jeho výše uvedené různé obory), očekává se 
prioritně literatura pedagogická!! 

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část*

1) test obsahuje položky z výše uvedených oblastí (pedagogické a psychologické disciplíny, 
sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika)

2. kolo - ústní část
1) motivace uchazeče ke studiu oboru pedagogika
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a 
     problémy oboru a jejich prezentace)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na všechny typy navazujícího studia oborů 
zajišťovaných katedrou pedagogiky FF UK v Praze (pedagogika, sociální pedagogika, učitelství pedagogiky).

 PEDAGOGIKA
forma studia: kombinované navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 82/10
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů vyučování, 
školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně patologických jevů dětí a 
mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky vzdělávacími potřebami a dovede je 
uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá 
metody vědecké práce v pedagogice, dovede projektovat a realizovat vědecký výzkum a 
interpretovat jeho výsledky.
požadavky studia:
Uchazeč o studium pedagogiky prokáže při přijímací zkoušce znalosti z pedagogických a 
psychologických disciplín, ze sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika 
formou písemného testu.
Při ústní části přijímací zkoušky prokáže uchazeč zejména stupeň motivace ke studiu zvoleného oboru 
formou pohovoru nad seznamem prostudované odborné literatury. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
studijní program "pedagogika" (a - samozřejmě - jeho výše uvedené různé obory), očekává se 
prioritně literatura pedagogická!! 

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část*

1) test obsahuje položky z výše uvedených oblastí (pedagogické a psychologické disciplíny, 
sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika)

2. kolo - ústní část
1) motivace uchazeče ke studiu oboru pedagogika
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a 
     problémy oboru a jejich prezentace)
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možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*písemná část přijímací zkoušky je totožná  s písemnou částí přijímací zkoušky na všechny typy navazujícího studia oborů 
zajišťovaných katedrou pedagogiky FF UK v Praze (pedagogika, sociální pedagogika, učitelství pedagogiky).

 POLITICKÉ TEORIE A SOUČASNÉ DĚJINY
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 30, U/P: 67/29
kombinovatelnost: jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent získá teoretické poznatky z oblasti politické teorie, teorií mezinárodních vztahů a z 
problematiky politických režimů, demokratických i nedemokratických. V historické části studia pak 
získá přehled především v problematice studené války, světa po jejím skončení a ve vývoji 
komunistického režimu v ČR a následné demokratizaci země. Student je během studia veden 
ke schopnosti kriticky uvažovat, diskutovat a zaujímat neortodoxní pohledy na společenské 
problémy. Stejně tak je veden zpracovat velké množství materiálu, v drtivé většině cizojazyčného, a 
to v krátkém časovém prostoru. Převaha odborné anglické literatury v průběhu studia, doplněná o 
možnosti studia v zahraničí, pak zvýší jazykové schopnosti absolventa. Absolventi mohou najít 
uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových 
organizacích atd. V neposlední řadě mohou pokračovat v doktorském studiu. Ústav se však primárně 
věnuje přípravě teoreticky vzdělaných a kriticky myslících lidí, nikoli konkrétních „expertů“ v daných 
profesích.
požadavky studia:
Student musí disponovat dobrou pasivní znalostí anglického jazyka; studium klade vysoké nároky na 
intenzivní individuální práci, ochotu intenzivně i extenzivně číst odborné teoretické texty a na kritické 
myšlení.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:*

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

                   společenskovědních textů

další požadavky: vlastní seznam prostudované společenskovědní a historické literatury. Ústav 
zveřejní seznam doporučených knih na svých stránkách http://upol.ff.cuni.cz/pro-uchazece/
(předkládá se u zkoušky).

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na obor: POLITICKÉ TEORIE

 POLITICKÉ TEORIE 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 14, U/P: 9/2
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent získá teoretické poznatky z oblasti politické teorie, teorií mezinárodních vztahů a z 
problematiky politických režimů, demokratických i nedemokratických. V historické části studia pak 
získá přehled především v problematice studené války, světa po jejím skončení a ve vývoji 
komunistického režimu v ČR a následné demokratizaci země. Student je během studia veden 
ke schopnosti kriticky uvažovat, diskutovat a zaujímat neortodoxní pohledy na společenské 
problémy. Stejně tak je veden zpracovat velké množství materiálu, v drtivé většině cizojazyčného, a
to v krátkém časovém prostoru. Převaha odborné anglické literatury v průběhu studia, doplněná o 
možnosti studia v zahraničí, pak zvýší jazykové schopnosti absolventa. Absolventi mohou najít 
uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových 
organizacích atd. V neposlední řadě mohou pokračovat v doktorském studiu. Ústav se však primárně 
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věnuje přípravě teoreticky vzdělaných a kriticky myslících lidí, nikoli konkrétních „expertů“ v daných 
profesích.
požadavky studia:
Student musí disponovat dobrou pasivní znalostí anglického jazyka; studium klade vysoké nároky na 
intenzivní individuální práci, ochotu intenzivně i extenzivně číst odborné teoretické texty a na kritické 
myšlení.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:*

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

                   společenskovědních textů

další požadavky: vlastní seznam prostudované společenskovědní a historické literatury. Ústav 
zveřejní seznam doporučených knih na svých stránkách http://upol.ff.cuni.cz/pro-uchazece/
(předkládá se u zkoušky).
možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na obor: POLITICKÉ TEORIE A SOUČASNÉ DĚJINY

 PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18, U/P: 67/12
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia 
profil absolventa:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR 
pro jazyky; schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a 
zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a 
odborných textů z cizího jazyka do češtiny a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních 
textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-
stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a 
mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a 
technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad (systémy s 
překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a 
integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost 
českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen 
s překladatelskou etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci 
profesních překladatelských organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v 
souvislosti s vydáváním překladové literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech 
literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a kritické reflexe při procesu překladu a odborného 
posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní činnost). Má rozvinutou schopnost 
sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní s ohledem na požadavky 
klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako překladatel na českém i 
mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo 
tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, 
mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti 
(vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či 
organizačně-řídící práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a 
nevládních organizacích, diplomacie, státní správa).

přijímací zkouška: dvoukolová
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 v produktivních i receptivních 
schopnostech (podle SERR pro jazyky); specifické schopnosti pro rozvoj překladatelských vloh; 
deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu, 
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překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny**
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka**
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, 

reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu*** 

2. kolo – ústní část
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané 

jazykové oblasti****
2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu 
3) motivace ke studiu (uchazeč předloží bakalářskou práci nebo její relevantní část; dále 

může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný 
relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) 

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze 
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a 
tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), 
na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž jeho celkový studijní 
průměr nebyl horší než 1,5.

* Písemná část zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na obor: TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA.
** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je 
zakázáno.
*** Doporučená literatura: Crystal, D. – Davy, D. Investigating English Style. London (různá vydání). Čechová, M. –
Krčmová, M. – Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha. Dušková, L. 1998 (a jiná vydání). Mluvnice současné 
angličtiny na pozadí češtiny. Praha. Gromová, E. 2009. Úvod do translatológie. Nitra. Knittlová, D. 2000 (a jiná vydání). 
K teorii a praxi překladu. Olomouc. Levý, J. 1971. Geneze a recepce literárního díla. In: J. Levý, Bude literární věda exaktní 
vědou? Praha. Levý, J. 1998/2012. Umění překladu (I. část). Praha. Popovič, A. 1975. Teória umeleckého prekladu. 
Bratislava.
**** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný výkladový slovník. Tento slovník bude uchazečům poskytnut 
v rámci přípravy. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno.

 PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18, U/P: 34/15
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Francouzská filologie; toto omezení se 
nevztahuje na absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Francouzština 
pro mezikulturní komunikaci v kombinaci s oborem Francouzská filologie
profil absolventa:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR 
pro jazyky; schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a 
zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a 
odborných textů z cizího jazyka do češtiny a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních 
textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-
stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a 
mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a 
technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad (systémy s 
překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a 
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integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost 
českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen 
s překladatelskou etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci 
profesních překladatelských organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v 
souvislosti s vydáváním překladové literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech 
literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a kritické reflexe při procesu překladu a odborného 
posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní činnost). Má rozvinutou schopnost 
sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní s ohledem na požadavky 
klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako překladatel na českém i 
mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo 
tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, 
mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti 
(vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či 
organizačně-řídící práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a 
nevládních organizacích, diplomacie, státní správa).

přijímací zkouška: dvoukolová
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 v produktivních i receptivních 
schopnostech (podle SERR pro jazyky); specifické schopnosti pro rozvoj překladatelských vloh; 
deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu, 
překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny**
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka**
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, 

reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu*** 

2. kolo – ústní část
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané 

jazykové oblasti ****
2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu 
3) motivace ke studiu (uchazeč předloží bakalářskou práci nebo její relevantní část; dále 

může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný 
relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) 

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze 
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a 
tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), 
na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž jeho celkový studijní 
průměr nebyl horší než 1,5.

* Písemná část zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na obor TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA.
** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je 
zakázáno.
*** Doporučená literatura: Brunel, A. – Šotolová,  J. 2012. Stylistická analýza českých a francouzských textů. Praha: 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Čechová, M. – Krčmová, M. – Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha. 
Gromová, E. 2009. Úvod do translatológie. Nitra. Levý, J. 1971. Geneze a recepce literárního díla. In: J. Levý, Bude literární 
věda exaktní vědou? Praha. Levý, J. 1998/2012. Umění překladu (I. část). Praha. Mortureux, M.-F. 2008. La lexicologie entre 
langue et discours. Paris. Popovič, A. 1975. Teória umeleckého prekladu. Bratislava. Tionová, A. a kol. 2000. Francouzština 
pro pokročilé. Praha (Překladatelské lekce a lekce věnovaná práci se slovníkem).
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**** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný výkladový slovník. Tento slovník bude uchazečům poskytnut 
v rámci přípravy. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno.

 PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18, U/P: 46/13
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia.
profil absolventa:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR 
pro jazyky; schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a 
zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a 
odborných textů z cizího jazyka do češtiny a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních 
textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-
stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a 
mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a 
technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad (systémy s 
překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a 
integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost 
českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen 
s překladatelskou etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci 
profesních překladatelských organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v 
souvislosti s vydáváním překladové literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech 
literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a kritické reflexe při procesu překladu a odborného 
posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní činnost). Má rozvinutou schopnost 
sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní s ohledem na požadavky 
klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako překladatel na českém i 
mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo 
tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, 
mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti 
(vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či 
organizačně-řídící práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a 
nevládních organizacích, diplomacie, státní správa).

přijímací zkouška: dvoukolová
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 v produktivních i receptivních 
schopnostech (podle SERR pro jazyky); specifické schopnosti pro rozvoj překladatelských vloh; 
deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu, 
překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny**
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka**
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, 

reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu*** 

2. kolo – ústní část
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané 

jazykové oblasti****
2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu 
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3) motivace ke studiu (uchazeč předloží bakalářskou práci nebo její relevantní část; dále 
může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný 
relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) 

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze 
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a 
tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), 
na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž jeho celkový studijní 
průměr nebyl horší než 1,5.

* Písemná část zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na obor: TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA.
** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je 
zakázáno.
*** Doporučená literatura: Čechová, M. – Krčmová, M. – Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha. Eroms, H.-W.
2008. Stil und Stilistik. Eine Einführung. Berlin: ESV. Gromová, E. 2009. Úvod do translatológie. Nitra. Helbig, G. – Buscha J.
2001. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt. Levý, J. 1971. Geneze a recepce 
literárního díla. In: J. Levý, Bude literární věda exaktní vědou? Praha. Levý, J. 1998/2012. Umění překladu (I. část). Praha. 
Popovič, A. 1975. Teória umeleckého prekladu. Bratislava. Povejšil, J. 2004. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia.
**** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný výkladový slovník. Tento slovník bude uchazečům poskytnut 
v rámci přípravy. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno.

 PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18, U/P: 25/10
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR 
pro jazyky; schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a 
zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a 
odborných textů z cizího jazyka do češtiny a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních 
textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-
stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a 
mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a 
technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad (systémy s 
překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a 
integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost 
českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen 
s překladatelskou etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci 
profesních překladatelských organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v 
souvislosti s vydáváním překladové literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech 
literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a kritické reflexe při procesu překladu a odborného 
posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní činnost). Má rozvinutou schopnost 
sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní s ohledem na požadavky 
klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako překladatel na českém i 
mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo 
tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, 
mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti 
(vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či 
organizačně-řídící práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a 
nevládních organizacích, diplomacie, státní správa).

přijímací zkouška: dvoukolová
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 v produktivních i receptivních 
schopnostech (podle SERR pro jazyky); specifické schopnosti pro rozvoj překladatelských vloh; 
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deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu, 
překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny**
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka**
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, 

reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu*** 

2. kolo – ústní část
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané 

jazykové oblasti****
2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu 
3) motivace ke studiu (uchazeč předloží bakalářskou práci nebo její relevantní část; dále 

může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný 
relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) 

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze 
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a 
tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), 
na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž jeho celkový studijní 
průměr nebyl horší než 1,5.

* Písemná část zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na obor: TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA.
** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je 
zakázáno.
*** Doporučená literatura: Gromová, E. 2009. Úvod do translatológie. Nitra. Adamec, P. – Hrabě, V. – Jiráček, J. – Žaža, S. 
– Miloslavskij, I.G. 2001. Morfologie ruštiny I. Brno. Adamec, P. – Hrabě, V. – Jiráček, J. – Žaža, S. – Miloslavskij, I.G. 2003. 
Morfologie ruštiny II. Brno. Čechová, M. – Krčmová, M. – Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha. Houžvičková, M. –
Hoffmannová, J. 2012. Čeština pro překladatele. Praha. Levý, J. 1971. Geneze a recepce literárního díla. In: J. Levý, Bude 
literární věda exaktní vědou? Praha. Levý, J. 1998/2012. Umění překladu (I. část). Praha. Popovič, A. 1975. Teória 
umeleckého prekladu. Bratislava. Кожина М.Н. – Дускаева Л.Р. – Салимовский В.А. 2008. Стилистика русского языка. 
Москва: Флинта: Наука. Шанский Н.М. 2007. Лексикология современного русского языка. Изд. З-е, перераб. 
Москва: LKI.
**** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný výkladový slovník. Tento slovník bude uchazečům poskytnut 
v rámci přípravy. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno.

 PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18, U/P: 18/6
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Hispanistika; toto omezení se nevztahuje na 
absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Španělština pro mezikulturní 
komunikaci v kombinaci s oborem Hispanistika.
profil absolventa:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR 
pro jazyky; schopnost analyzovat a interpretovat předlohu v kulturně-historických souvislostech a 
zvolit vhodnou koncepci a metodu překladu; schopnost překladu náročných publicistických a 
odborných textů z cizího jazyka do češtiny a naopak; schopnost překladu beletrie a audiovizuálních 
textů (filmových titulků, dialogové listiny apod.) do češtiny; dobrou znalost terminologie a žánrově-
stylistických konvencí psaných projevů v domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomiky, práva a 
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mezinárodních vztahů; základní obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a 
technických věd; schopnost využívat nástroje pro počítačem podporovaný překlad (systémy s 
překladovou pamětí, terminologické databáze a lokalizační a další překladatelský software) a 
integrovaný strojový překlad a informační technologie pro sběr informací, rešerše atd. Má znalost 
českých i zahraničních teorií překladu a vývojových tendencí teorie a praxe překladu, je obeznámen 
s překladatelskou etikou a pracovně-právními vztahy na trhu překladatelských služeb a v rámci 
profesních překladatelských organizací. Orientuje se v nakladatelské a ediční praxi, především v 
souvislosti s vydáváním překladové literatury; zvládl základy redakční práce, orientuje se v základech 
literární publicistiky. Je schopen sebereflexe a kritické reflexe při procesu překladu a odborného 
posuzování kvality překladu (lektorské posudky, recenzní činnost). Má rozvinutou schopnost 
sebevzdělávání v různých oblastech lidské činnosti a poznání, je adaptabilní s ohledem na požadavky 
klienta/zaměstnavatele a vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako překladatel na českém i 
mezinárodním trhu formou (a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo 
tlumočnické agentury, mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, 
mezinárodní a evropské podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti 
(vlastní agentura). Po zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či 
organizačně-řídící práce v masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a 
nevládních organizacích, diplomacie, státní správa).

přijímací zkouška: dvoukolová
Studium předpokládá znalost příslušného cizího jazyka na úrovni C1 v produktivních i receptivních 
schopnostech (podle SERR pro jazyky); specifické schopnosti pro rozvoj překladatelských vloh; 
deklarativní a procedurální znalosti z translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu, 
překladatelská analýza, dějiny a kultura včetně literatury příslušného jazykového areálu, kontrastivní 
lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti kultury a mezinárodního dění, 
kultivovaný psaný projev, jazykovou kreativitu. Neobejde se bez výrazné motivace ke studiu oboru.

předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny**
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka**
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, 

reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled 
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu***

2. kolo – ústní část
1) kontrastivní analýza cizojazyčného textu obsahujícího kulturně-historické reálie dané 

jazykové oblasti****
2) prověření znalostí z teorie překladu a schopnosti jejich aplikace na analyzovaném textu 
3) motivace ke studiu (uchazeč předloží bakalářskou práci nebo její relevantní část; dále 

může předložit doklad o překladatelské praxi, publikovaný překlad, jazykový či jiný 
relevantní certifikát, doklad o získání ceny ve veřejné překladatelské soutěži atd.) 

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze 
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Lze prominout písemnou i ústní část zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a 
tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), 
na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž jeho celkový studijní 
průměr nebyl horší než 1,5.

* Písemná část zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na obor: TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA.
** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je 
zakázáno.
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*** Doporučená literatura: Báez, V. – Dubský, J. – Králová, J. 1999. Moderní gramatika španělštiny. Plzeň. Čechová, M. –
Krčmová, M. – Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha. Gromová, E. 2009. Úvod do translatológie. Nitra. Králová, J. 
2012. Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny. Praha. Levý, J. 1971. Geneze a recepce literárního díla. In: J. 
Levý, Bude literární věda exaktní vědou? Praha. Levý, J. 1998/2012. Umění překladu (I. část). Praha. Popovič, A. 1975. Teória 
umeleckého prekladu. Bratislava.
**** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný výkladový slovník. Tento slovník bude uchazečům poskytnut 
v rámci přípravy. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je zakázáno.

 PSYCHOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 55, U/P: 175/58
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent studijního programu získá znalosti celého spektra teoretických a aplikovaných 
psychologických disciplín, psychologické metodologie a psychologických metod, osvojí si základní 
dovednosti pro řešení praktických úkolů. Jednooborové pětileté studium oboru psychologie
(bakalářské a navazující magisterské či magisterské) vede k výkonu profese psychologa. Široký profil 
absolventa umožňuje (ve shodě s eurostandardy studia oboru psychologie) vykonávat odbornou 
psychologickou práci v mnoha oblastech praxe s orientací např. na ekonomiku, školství, zdravotnictví, 
sociální služby, soudnictví a vězeňství, dopravu, vojenství, sport, dále rovněž v oblasti 
psychologického výzkumu. Hlubší specializace a vykonávání samostatné činnosti v daném aplikačním 
oboru předpokládá další postgraduální specializační vzdělávání absolventa, resp. lze pro 
vědeckovýzkumně zaměřené odborné psychologické aktivity pokračovat v doktorském studiu.
požadavky studia:
Požadavky na úspěšné splnění studia oboru psychologie a profil absolventa směřující k výkonu 
profese psychologa vyžadují: 
o totožné oborové zaměření v bakalářském studiu, 
o odpovídající motivaci ke studiu i profesi psychologa,
o porozumění souvislostem fungování jedince i společnosti, porozumění člověku a možnostem jeho 

rozvoje
o rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační kompetence 

(včetně správné výslovnosti), 
o osobnostní stabilitu a zralost.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

    1) test znalostí z psychologické metodologie a základů statisticky
2) test základních znalostí z obecné, sociální, vývojové psychologie,   
     psychologie osobnosti a psychologických systémů 
3) volné a stručné zpracování daných témat s psychologickou tématikou

2. kolo - ústní část
1) rozhovor o uchazečem zvoleném psychologickém tématu, motivaci uchazeče, jeho   
    zájmech, sebehodnocení předpokladů ke studiu
2) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče 
3) rozprava nad tématem bakalářské práce uchazeče

další požadavky:  Seznam přečtené odborné literatury, podrobný přehled odborných aktivit 
doložených adekvátními potvrzeními, osvědčeními, konkrétními texty apod., výpis absolvovaných 
studijních povinností a bakalářskou práci, případně její podrobnou anotaci (v rozsahu 2 normostran). 
Dále přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis). Veškeré materiály uchazeč 
k nahlédnutí předkládá u ústní části zkoušky.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
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 RELIGIONISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 7, U/P: 17/8
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolventi se budou dobře orientovat ve dvou náboženských okruzích, budou minimálně v jednom z 
nich schopni pracovat s texty v pramenných jazycích a budou mít též dobrou znalost religionistické 
metodologie. Naučí se třídit a zpracovávat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své 
myšlenky v ústním i písemném projevu; díky tomu pak lépe obstojí v řadě oborů. Mohou se uplatnit 
jako vědečtí pracovníci v oblasti společenských věd, jako kritici, komentátoři, redaktoři a po doplnění 
pedagogické průpravy též jako středoškolští učitelé. Znalost různých náboženských prostředí 
absolventy kvalifikuje k práci na pomezí odlišných kultur, např. v diplomacii, v žurnalistice, v me-
zinárodních organizacích.

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) hodnocení bakalářské práce
2) metody a dějiny religionistiky
3) dějiny náboženství
4) zvolený náboženský okruh

další požadavky: uchazeč je povinen do 31. 5. 2014 odevzdat na sekretariátu ÚFaR bakalářskou 
práci, popř. jinou písemnou práci jí ekvivalentní. Práce bude komisí vyhodnocena. Podmínkou k 
připuštění ke zkoušce je znalost angličtiny a dalšího světového jazyka (F, N, Šp, R, It). Pokud uchazeč 
znalost některého z těchto jazyků přesvědčivě neprokáže atesty získanými během bakalářského 
studia, bude mu v den konání zkoušky zadán též překlad textu v tomto jazyce (předpokládá se 
schopnost plynule číst odborné texty).

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 ROMISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 4/2
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Postojová orientace absolventa zaručuje, že je připraven akceptovat jinakost a respektovat odlišnost 
kultury, jazyka a komunikace. Absolvent je schopen běžně užívat tzv. slovenskou romštinu 
v konverzaci, čtení i psaní. Je schopen přepisovat terénní nahrávky v romštině, jazykově je 
interpretovat, redigovat a korigovat texty, překládat z tohoto jazyka do češtiny a naopak. Umí 
porozumět promluvám a textům v jiných romských dialektech, zejména v olašském. Absolvent 
neovládá jen jazyk v úzkém slova smyslu, nýbrž dokáže komunikovat s pochopením pro myšlenkový a 
kulturní kontext Romů. To souvisí se solidní znalostí romské historie a kultury, jejíž prvky opět musí 
umět i teoreticky pojmenovat. Absolvent jednooborového studia také umí podávat informace o 
různých aspektech romistické problematiky v závislosti na kvalifikaci adresáta, a být schopen přijímat 
kvalifikovaná řešení v širokém spektru činností týkajících se romské minority. 

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Ověřuje znalost romštiny, jazykovědné myšlení, znalost dějin a reálií Romů, přehled o aktuálním 
vývoji romské problematiky.
předměty přijímací zkoušky:
1) Romský jazyk (Dobrá pasivní i aktivní znalost tzv. slovenské romštiny i teorie tohoto jazyka, 
zejména morfologie a sociolingvistiky) 
2) Etnologie Romů a romské umění (Ucelený a detailní přehled o romských zvycích, náboženství a 
tvorbě, jak lidové, tak umělé, včetně přehledu o teoretických rámcích, ve kterých lze jednotlivé 
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aspekty života a kultury Romů nahlížet. Důraz je kladen na znalost komunity slovenských Romů, ale je 
třeba prokázat i přehled o ostatních romských komunitách ve světě, zejména o komunitě Romů 
olašských.)
3) Historie (Přehled o dějinách Romů (včetně jejich indického zázemí) a jejich vlivu na současnou 
situaci. Důraz bude kromě znalosti faktů kladen i na hledání souvislostí a vztahů mezi nimi.)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 SINOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 15, U/P: 24/12
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent navazujícího jednooborového magisterského studijního oboru Sinologie je odborníkem 
ovládající čínský jazyk slovem i písmem na úrovni odpovídající standardu čínské státní zkoušky HSK A-
8, má předpoklady pro samostatnou vědeckou práci v jedné ze zvolených specializací a je 
kvalifikovaným odborníkem na čínskou kulturu v širokém slova smyslu.

přijímací zkouška: dvoukolová

předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

    1) esej v rozsahu 5-8 stran na zadané téma (z okruhů: čínská literatura, čínský jazyk, moderní 
           Čína)

2. kolo - ústní část
    1) četba a překlad čínského textu

   2) znalostní pohovor s ohledem na zaměření v magisterském studiu 
3) pohovor nad předloženou bakalářskou prací či jejími tezemi (bakalářská práce nebo její 
teze se předkládají na Ústav Dálného východu týden před termínem ústní přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 SKANDINAVISTIKA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 22, U/P: 13/5
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent bude ovládat na vysoké úrovni jeden skandinávský jazyk a bude mít pasivní znalost dvou 
zbývajících hlavních skandinávských jazyků. Bude mít hluboké znalosti skandinávské literatury a znát 
kulturní, historické a sociální reálie evropského Severu. Dobře si osvojí práci s informacemi.

specializace: Dánština, Norština, Švédština (specializaci si uchazeč předběžně volí u přijímací zkoušky)

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1) překlad textu z češtiny do zvoleného skandinávského jazyka (dánština, norština nebo  
    švédština)
2) esej v dánštině, norštině nebo švédštině na jedno ze zadaných témat
3) test znalostí z literární vědy a jazykovědy s důrazem na Skandinávii (v češtině)

2. kolo - ústní část
1) reálie Skandinávie
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2) teoretické znalosti studovaného skandinávského jazyka
3) skandinávská literatura - obecné znalosti a rozbor některých přečtených děl (student je 
povinen předložit seznam alespoň 60 titulů skandinávské beletrie přečtených v češtině nebo 
v jiných jazycích - titulem se rozumí román, divadelní hra, básnická nebo povídková sbírka, či 
knižní výbor z básní nebo povídek)

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Uchazeči nemusí skládat přijímací zkoušku, pokud je průměrná 
známka jejich bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oborů Dánská studia, Norská studia či 
Švédská studia (nebo z předmětů oborů s podobnou obsahovou náplní) výborně.

 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA 
forma studia: prezenční navazující magisterské 
MPP: 15, U/P: 81/16
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je připraven tak, aby se komplexně orientoval v sociálně pedagogické problematice, aby 
byl schopen identifikovat a řešit sociální situace, které mohou být příčinou vzniku problému jedince či 
větších celků a dokázal je řešit na vyšší řídící úrovni. Současně je připravován k tomu, aby byl schopen 
realizovat osobnostní, sociální a mravní výchovu.
K charakteristickým vlastnostem a schopnostem absolventa patří (kromě vysoké odbornosti)
pozitivní vztah k sociálně pedagogickému dění, samostatné tvůrčí myšlení, praktická aplikace 
získaných znalostí a dovedností, adaptabilita a flexibilnost, uplatňování systémového přístupu, 
schopnost vyhledávat, třídit a vyhodnocovat informace a vést účinný dialog s klientem i svými 
spolupracovníky. Absolvent dokáže motivovat a vést pracovní tým, orientuje se v náročných životních 
situacích a umí nést rizika při uplatňování rozhodnutí.

přijímací zkouška: dvoukolová
Uchazeč o studium pedagogiky prokáže při přijímací zkoušce znalosti z pedagogických a 
psychologických disciplín, ze sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika 
formou písemného testu.
Při ústní části přijímací zkoušky prokáže uchazeč zejména stupeň motivace ke studiu zvoleného oboru 
formou pohovoru nad seznamem prostudované odborné literatury. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
studijní program "pedagogika" (a - samozřejmě - jeho výše uvedené různé obory), očekává se 
prioritně literatura pedagogická.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část*
1) test obsahuje položky z výše uvedených oblastí (pedagogické a psychologické disciplíny, sociologie 
a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika).

2. kolo - ústní část
1) motivace uchazeče ke studiu oboru pedagogika
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a   
     problémy oboru a jejich prezentace)

další požadavky:
Strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadního studia a odborné činnosti, bakalářská práce 
(nebo alespoň její část či podrobné teze), seznam prostudované odborné literatury (předkládá se u 
ústní části přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*písemná část přijímací zkoušky je totožná  s písemnou částí přijímací zkoušky na všechny typy navazujícího studia oborů 
zajišťovaných katedrou pedagogiky FF UK v Praze (pedagogika, sociální pedagogika, učitelství pedagogiky).
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 SOCIÁLNÍ PRÁCE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 35, U/P: 129/35
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Studium magisterského studia kvalifikuje absolventa pro výkon činností řízení sociální práce (sociální 
management), sociální analýzu a sociální výzkum, sociální poradenství a koncepční činnost (sociální 
plánování).

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1) test obsahuje položky z následujících oblastí:
     - znalosti z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd 
     - znalost aktuálního dění v oboru
     - obecné vědecké pojmy a termíny

2. kolo - ústní část
1) pohovor o tématu bakalářské práce 
2) oborové předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění,         
znalosti z oboru a příbuzných věd)
3) pohovor o praxi (dosavadní odborné činnosti uchazeče) a motivaci ke studiu

další požadavky: bakalářská práce, seznam přečtené odborné literatury, doklady o praxi, motivační 
esej (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 SOCIOLOGIE
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 27, U/P: 66/28
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je kvalifikovaným odborníkem v oblasti analýz společenských jevů a sociálního výzkumu, 
uplatnění nachází zejména ve výzkumných organizacích základního i aplikovaného výzkumu, v oblasti 
státní správy, v soukromém i neziskovém sektoru. Typickými pracovišti absolventů jsou výzkumné 
organizace, jako je AV ČR, výzkumné ústavy při ministerstvech, analytická oddělení orgánů statní 
správy i soukromých firem, organizace výzkumu veřejného mínění a trhu, organizace a oddělení 
zaměřené na organizační rozvoj, sociálních služby nebo sociální prevenci. Příprava je zaměřena na 
schopnost absolventa provádět analýzu praktických problémů, získávat a vyhodnocovat empirická 
data, nacházet originální řešení formou aplikace sociologické optiky a předkládat praktická 
doporučení. Absolvent je schopen samostatně připravovat a realizovat náročnější výzkumné projekty 
a uplatnit přitom pokročilé analytické postupy; je schopen vést malé týmy zaměřené na jejich řešení. 
Navazující magisterské studium umožňuje osvojení kompetencí potřebných pro pedagogické 
působení v sekundárním a terciárním vzdělávání a poskytuje všechny klíčové předpoklady pro další 
rozvoj výzkumných dovedností prostřednictvím doktorského studia sociologie.
Absolvent je prostřednictvím pokročilého studia sociologické teorie a metodologie připravován pro 
samostatnou a plně kvalifikovanou práci v oboru sociologie.
požadavky studia:
Kritické a samostatné myšlení, analytické schopnosti a prezentační dovednosti, schopnost kritického 
zpracování odborného textu ve vybraném světovém jazyce, motivace k prohlubování vybrané 
specializace, schopnost vypracování rešerše o vybrané problematice, předpokladem je zvládnutí 
oboru na úrovni bakalářského studia (znalost teorie, dějin, metod výzkumu včetně jejich praktické 
aplikace).
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přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1) test studijních schopností (pojmové a konfigurační vztahy, prostorová představivost, obecná 
inteligence)

2) test znalostí z obecné sociologie, dějin sociologie a sociologické metodologie
3) interpretace výsledků třídění dat prvního a druhého stupně

2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu, dosavadní výsledky (bakalářská práce) 
2) znalosti obecné sociologie a dějin sociologie
3) znalosti metod a technik sociologického výzkumu

další požadavky: seznam vlastní četby odborné literatury (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 

 STAROŘEČTINA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 12, U/P: 6/3
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium, kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent získá důkladný přehled o antické řecké kultuře ve všech jejích aspektech, což mu umožní 
dobrou orientaci v oboru; k tomu přistupuje zvládnutí metod odborné práce, základů vědecké práce i 
schopnost využívat primární prameny, spojená s akribií a pečlivostí. Vzhledem k tomu, že práce se 
studijním materiálem klade vysoké nároky na soustředění a přesnost a že řešení odborných problémů 
není možné bez kombinačních schopností, mohou se absolventi uplatnit na místech, kde jsou takové 
vlastnosti vyžadovány a ceněny. Zároveň skutečnost, že výuka řeckých antických studií se realizuje 
pouze v kombinaci s druhým oborem, umožňuje absolventovi adaptovat se na široké spektrum 
zaměstnání, jež se tím či oním způsobem dotýkají evropské kultury a civilizace.
požadavky studia:
Studium předpokládá dobrou znalost klasického řeckého jazyka, která umožňuje pracovat 
s originálním textem, a přehled o řecké antické literatuře, dějinách a kultuře starověku (mytologie, 
náboženství, filosofie, umění) v rozsahu, který odpovídá absolvování bakalářského studia oboru 
starořečtina. Vítáni jsou však i studenti oborů příbuzných, např. filozofie, religionistika, historie, 
archeologie apod.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část

1) překlad (se slovníkem) neznámého středně obtížného textu řeckého autora a výklad 
    gramatických jevů a lingvistických pojmů

2. kolo - ústní část
1)   dějiny řecké literatury a diskuse o přečtených antických řeckých dílech (v překladu i   
       v originále); celkový přehled o kultuře starověku (mytologie, náboženství, filosofie,   
       umění)  a diskuse o prostudované odborné literatuře  
2)   dějiny antického starověku a diskuse o základních dílech řecké historiografie a příslušné 

sekundární literatuře   
4) zájem o obor doložený seznamem přečtené a prostudované literatury;  motivace ke   

studiu



44

další požadavky: (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)
- seznam přečtených antických řeckých děl (v překladu i originále) a odborné literatury 
- výtisk bakalářské práce nebo její teze
- stručný strukturovaný životopis

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta absolventům příslušného 
oboru (starořečtina, klasická filologie, klasická řečtina apod.), pokud jejich studijní průměr 
v bakalářském studiu nepřesáhl 1,5.

 STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 16/8
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent získá znalosti a kompetence ve studovaném profilovém jazyce, které podle standardů 
Evropského referenčního rámce pro jazyky odpovídají stupni C2. Na široké komparativní bázi pak 
bude schopný interpretovat dějiny, literaturu, kulturu a politiku ve středoevropském prostoru. 
Rovněž tak bude připraven pro práci v odborné, státní a komerční sféře v multilingvální oblasti 
střední Evropy.

specializace: polština, maďarština, slovenština, a to vždy buď s lingvistickým, nebo s literárně-
historickovědným zaměřením
(specializaci si uchazeč závazně volí u přijímací zkoušky, závazně ji stvrzuje při zápisu; její realizace je 
podmíněna dostatečným počtem zájemců o daný jazyk a zaměření)

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část

         1) jazykový test, který ověří znalosti uchazeče v oblasti základní jazykovědné terminologie a   
             v rámci zvoleného profilového jazyka na úrovniB2 SERR pro jazyky

2. kolo - ústní část
1)  motivace ke studiu oboru
2)  diskuse nad předloženým seznamem odborné literatury a beletrie
3)  ověření znalostí z oblasti historického, kulturního a literárního vývoje areálu střední 
     Evropy

další požadavky: seznam prostudované odborné literatury a přečtené maďarské, polské a slovenské 
beletrie – viz webové stránky http://kses.ff.cuni.cz/ (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 STUDIA NOVÝCH MÉDIÍ
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 111/27
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Studium nových médií poskytuje vzdělání zabezpečující svým charakterem a vhodnou proporcí teorie 
a praxe dobré možnosti přímého uplatnění absolventů na trhu práce v oblasti digitálních médií, 
kulturní správy, obchodu, marketingu, v oblasti podnikové a školské edukace a všude tam, kde je 
kladen důraz na komunikativní kompetenci, zejména prostřednictvím interaktivních médií. Studium 
připravuje pracovníky schopné moderním způsobem vytvářet a rozvíjet občanské a informační služby 
a aktivity díky širokému rozsahu znalostí z oblastí soudobých filosofických a sociálních aspektů 
komunikace a elektronických médií. Rozvinutá znalost světových jazyků a komunikativní dovednosti 
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by měly podporovat uplatnění absolventů na pracovním trhu, ale též způsobilost odborné 
komunikace, kontaktů, následného studia i průběžného sebevzdělávání v rámci adaptace na měnící 
se požadavky praxe. Cílem studia je podpořit vztah studentů k institucím a podnikům, a to především 
systémem souvislé a průběžné praxe v institucích a podnicích nebo řešením magisterských prací 
zadávaných z praxe. Systém odborných praxí a individuálních projektů umožňuje institucím a 
podnikům orientovat studenty na aktuální problematiku, znalost prostředí i požadavků, a připravovat 
si tak pracovníky již po dobu jejich studia.
Absolventi naleznou uplatnění ve výzkumných a vývojových organizacích, v obchodních, projekčních 
a poradenských organizacích zabývajících se novými informačními technologiemi a médii; dále v 
oblasti médií a kulturní správy, v činnosti pedagogické, ve sdělovacích prostředcích, a v dalších 
oblastech, kde je kladen důraz na komunikativní a informační kompetenci. Představují odborníky v 
široké aplikační oblasti informačních technologií: ve firmách a studiích zabývajících se grafickým 
designem 2D i 3D grafiky, televizních a filmových ateliérech, reklamních agenturách, propagačních a 
firemních odděleních, projekčních kancelářích, softwarových firmách atd. Mohou se uplatnit jako 
projektanti informačních systémů pracujících na bázi výpočetní a komunikační techniky s vyspělou 
multimediální kulturou, tvůrci, editoři či správci informačních a návrhářských produktů určených pro 
speciální odborné, částečně i široké občanské uplatnění a informační analytikové či konzultanti pro 
veřejnoprávní instituce na úrovni ústřední (celostátní) nebo místní (krajské, městské a obecní) správy, 
jako i pro soukromoprávní instituce ziskové a neziskové povahy.

požadavky studia: 
Student nových médií by měl k svému působení na univerzitě přistupovat s otevřenou hlavou a 
značnou míru nadšení pro obor. Je více než pravděpodobné, že konkrétní prostředí novomediálního 
světa se změní k nepoznání již pár let po dokončení jeho studia. Student by měl být proto připraven 
odnést si především připravenost změny reflektovat, uvažovat o nich a reagovat na ně. 

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1) schopnost analytického myšlení, abstrakce a zobecňování pojmů
2) schopnost logického a kreativního myšlení
3) schopnost projektového myšlení, analýzy, plánování a navržení projektu v oblasti  
    (multi)mediální tvorby
4) všestranná orientace v oboru

2. kolo - ústní část
1) zájem o obor (viz vypracovaný projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů)
2) znalost oboru
3) praxe v oboru (viz strukturovaný životopis)
4) prostudovaná oborová literatura (viz seznam prostudované odborné literatury)

další požadavky: vypracovaný projektový záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů, seznam 
prostudované odborné literatury, strukturovaný životopis; všechny tyto dokumenty povinně 
předkládá uchazeč u ústní části přijímací zkoušky a jsou nedílnou součástí jejího bodování

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18 , U/P: 53/12
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia.
profil absolventa:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR 
pro jazyky; má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon 
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v následujících tlumočnických disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní 
tlumočení s notací (tzv. vysoká konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s 
textem; má dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v 
domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a mezinárodních vztahů. Získá základní 
obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost analyticko-
kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost zhodnotit kvalitu 
tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí teorie a 
praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci 
profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační 
technologie pro sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých 
oblastech lidské činnosti a poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a 
vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou 
(a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, 
mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské 
podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní agentura). Po 
zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce v 
masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje 
podle druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie 
nebo sociologie se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých 
vládních struktur a mezinárodní politiky.

přijímací zkouška: dvoukolová  
Znalost cizího jazyka na úrovni C1 v produktivních i receptivních schopnostech (dle SERR pro jazyky); 
specifické schopnosti pro rozvoj tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z 
translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury 
příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti 
v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a 
psychofyzické předpoklady.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny**
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka**
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, 

reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu*** 

2. kolo – ústní část
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do 
    češtiny a z češtiny do cizího jazyka, s možností notace 
2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost 
     aplikace teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou 
5) motivace ke studiu (uchazeč předloží bakalářskou práci nebo její relevantní část; dále může 
předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.)

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze 
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Lze prominout pouze písemnou část zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a 
tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), 
na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž jeho celkový studijní 
průměr nebyl horší než 1,5.

* Písemná část zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na obor: PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ANGLIČTINA.
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** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je 
zakázáno.
*** Doporučená literatura: Crystal, D. – Davy, D. Investigating English Style. London (různá vydání). Čechová, M. –
Krčmová, M. – Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha. Dušková, L. 1998 (a jiná vydání). Mluvnice současné 
angličtiny na pozadí češtiny. Praha. Gromová, E. 2009. Úvod do translatológie. Nitra. Knittlová, D. 2000 (a jiná vydání). 
K teorii a praxi překladu. Olomouc. Levý, J. 1971. Geneze a recepce literárního díla. In: J. Levý, Bude literární věda exaktní 
vědou? Praha. Levý, J. 1998/2012. Umění překladu (I. část). Praha. Popovič, A. 1975. Teória umeleckého prekladu. 
Bratislava.

 TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – FRANCOUZŠTINA 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18, U/P: 35/13
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Francouzská filologie; toto omezení se 
nevztahuje na absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Francouzština 
pro mezikulturní komunikaci v kombinaci s oborem Francouzská filologie.
profil absolventa:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR 
pro jazyky; má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon 
v následujících tlumočnických disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní 
tlumočení s notací (tzv. vysoká konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s 
textem; má dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v 
domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a mezinárodních vztahů. Získá základní 
obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost analyticko-
kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost zhodnotit kvalitu 
tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí teorie a 
praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci 
profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační 
technologie pro sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých 
oblastech lidské činnosti a poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a 
vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou 
(a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, 
mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské 
podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní agentura). Po 
zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce v 
masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje 
podle druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie 
nebo sociologie se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých 
vládních struktur a mezinárodní politiky.

přijímací zkouška: dvoukolová  
Znalost cizího jazyka na úrovni C1 v produktivních i receptivních schopnostech (dle SERR pro jazyky); 
specifické schopnosti pro rozvoj tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z 
translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury 
příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti 
v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a 
psychofyzické předpoklady.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny**
2)   překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka**

        3)   sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině 

 vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti, 
reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled

 vědomostní test zaměřený na teorii překladu***
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2. kolo – ústní část
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do 
    češtiny a z češtiny do cizího jazyka, s možností notace 
2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost 
     aplikace teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou 
5) motivace ke studiu (uchazeč předloží bakalářskou práci nebo její relevantní část; dále může 
předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.)

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze 
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Lze prominout pouze písemnou část zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a 
tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), 
na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž jeho celkový studijní 
průměr nebyl horší než 1,5.

* Písemná část zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na obor: PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA –
FRANCOUZŠTINA.
** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je 
zakázáno.
*** Doporučená literatura: Brunel, A. – Šotolová,  J. 2012. Stylistická analýza českých a francouzských textů. Praha: 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Čechová, M. – Krčmová, M. – Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha. 
Gromová, E. 2009. Úvod do translatológie. Nitra. Levý, J. 1971. Geneze a recepce literárního díla. In: J. Levý, Bude literární 
věda exaktní vědou? Praha. Levý, J. 1998/2012. Umění překladu (I. část). Praha. Mortureux, M.-F. 2008. La lexicologie entre 
langue et discours. Paris. Popovič, A. 1975. Teória umeleckého prekladu. Bratislava. Tionová, A. a kol. 2000. Francouzština 
pro pokročilé. Praha (Překladatelské lekce a lekce věnovaná práci se slovníkem).

 TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18, U/P: 30/9
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia.
profil absolventa:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR 
pro jazyky; má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon 
v následujících tlumočnických disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní 
tlumočení s notací (tzv. vysoká konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s 
textem; má dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v 
domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a mezinárodních vztahů. Získá základní 
obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost analyticko-
kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost zhodnotit kvalitu 
tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí teorie a 
praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci 
profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační 
technologie pro sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých 
oblastech lidské činnosti a poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a 
vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou 
(a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, 
mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské 
podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní agentura). Po 
zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce v 
masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje 
podle druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie 



49

nebo sociologie se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých 
vládních struktur a mezinárodní politiky.

přijímací zkouška: dvoukolová  
Znalost cizího jazyka na úrovni C1 v produktivních i receptivních schopnostech (dle SERR pro jazyky); 
specifické schopnosti pro rozvoj tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z 
translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury 
příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti 
v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a 
psychofyzické předpoklady.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny**
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka**
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti,   
reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu***

2. kolo – ústní část
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do 
    češtiny a z češtiny do cizího jazyka, s možností notace 
2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost 

                  aplikace teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou 
5) motivace ke studiu (uchazeč předloží bakalářskou práci nebo její relevantní část; dále může 
předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.)

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Lze prominout pouze písemnou část zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a 
tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), 
na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž jeho celkový studijní 
průměr nebyl horší než 1,5.

* Písemná část zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na obor: PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – NĚMČINA. 
** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je 
zakázáno.
*** Doporučená literatura: Čechová, M. – Krčmová, M. – Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha. Eroms, H.-W.
2008. Stil und Stilistik. Eine Einführung. Berlin: ESV. Gromová, E. 2009. Úvod do translatológie. Nitra. Helbig, G. – Buscha J.
2001. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländerunterricht. Berlin: Langenscheidt. Levý, J. 1971. Geneze a recepce 
literárního díla. In: J. Levý, Bude literární věda exaktní vědou? Praha. Levý, J. 1998/2012. Umění překladu (I. část). Praha. 
Popovič, A. 1975. Teória umeleckého prekladu. Bratislava. Povejšil, J. 2004. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia.

 TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18, U/P: 23/7
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia.
profil absolventa:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR 
pro jazyky; má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon 
v následujících tlumočnických disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní 
tlumočení s notací (tzv. vysoká konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s 
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textem; má dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v 
domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a mezinárodních vztahů. Získá základní 
obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost analyticko-
kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost zhodnotit kvalitu 
tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí teorie a 
praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci 
profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační 
technologie pro sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých 
oblastech lidské činnosti a poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a 
vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou 
(a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, 
mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské 
podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní agentura). Po 
zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce v 
masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje 
podle druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie 
nebo sociologie se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých 
vládních struktur a mezinárodní politiky.

přijímací zkouška: dvoukolová
Znalost cizího jazyka na úrovni C1 v produktivních i receptivních schopnostech (dle SERR pro jazyky); 
specifické schopnosti pro rozvoj tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z 
translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury 
příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti 
v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a 
psychofyzické předpoklady.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny**
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka**
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině 
4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti,   
    reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu***

2. kolo – ústní část
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do 
    češtiny a z češtiny do cizího jazyka, s možností notace 
2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost 
     aplikace teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou 
5) motivace ke studiu (uchazeč předloží bakalářskou práci nebo její relevantní část; dále může 
předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.)

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze 
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Lze prominout pouze písemnou část zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a 
tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), 
na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž jeho celkový studijní 
průměr nebyl horší než 1,5.

* Písemná část zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na obor: PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – RUŠTINA.
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** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je 
zakázáno.
*** Doporučená literatura: Gromová, E. 2009. Úvod do translatológie. Nitra. Adamec, P. – Hrabě, V. – Jiráček, J. – Žaža, S. 
– Miloslavskij, I.G. 2001. Morfologie ruštiny I. Brno. Adamec, P. – Hrabě, V. – Jiráček, J. – Žaža, S. – Miloslavskij, I.G. 2003. 
Morfologie ruštiny II. Brno. Čechová, M. – Krčmová, M. – Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha. Houžvičková, M. –
Hoffmannová, J. 2012. Čeština pro překladatele. Praha. Levý, J. 1971. Geneze a recepce literárního díla. In: J. Levý, Bude 
literární věda exaktní vědou? Praha. Levý, J. 1998/2012. Umění překladu (I. část). Praha. Popovič, A. 1975. Teória 
umeleckého prekladu. Bratislava. Кожина М.Н. – Дускаева Л.Р. – Салимовский В.А. 2008. Стилистика русского языка. 
Москва: Флинта: Наука. Шанский Н.М. 2007. Лексикология современного русского языка. Изд. З-е, перераб. 
Москва: LKI.

 TLUMOČNICTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA  
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 18, U/P: 15/6
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 
navazujícího magisterského studia s výjimkou oboru Hispanistika; toto omezení se nevztahuje na 
absolventy či stávající studenty FF UK v bakalářském studijním oboru Španělština pro mezikulturní 
komunikaci v kombinaci s oborem Hispanistika.
profil absolventa:
Absolvent získá znalost cizího jazyka na úrovni C2 (produktivní i receptivní kompetence) podle SERR 
pro jazyky; má rozvinuté vlohy a dovednosti nezbytné pro profesionální tlumočnický výkon 
v následujících tlumočnických disciplínách, a to z cizího jazyka do češtiny a naopak: (a) konsekutivní 
tlumočení s notací (tzv. vysoká konsekutiva), (b) simultánní tlumočení, (c) tlumočení z listu a s 
textem; má dobrou znalost terminologie a žánrově-stylistických konvencí mluvených projevů v 
domácí i cizí kultuře, především v oblasti ekonomie, práva a mezinárodních vztahů. Získá základní 
obeznámenost s terminologií a stylem v oblasti přírodních a technických věd; schopnost analyticko-
kritického myšlení, sebereflexe a kritické reflexe při procesu tlumočení; schopnost zhodnotit kvalitu 
tlumočnického výkonu; znalost českých i zahraničních teorií tlumočení a vývojových tendencí teorie a 
praxe tlumočení; obeznámenost s pracovně-právními vztahy na trhu tlumočnických služeb a v rámci 
profesních tlumočnických organizací; znalost tlumočnické etiky; schopnost využívat informační 
technologie pro sběr informací, rešerše atd.; rozvinutou schopnost sebevzdělávání v různých 
oblastech lidské činnosti a poznání; adaptabilitu s ohledem na požadavky klienta/zaměstnavatele a 
vlastní profesní růst. Je připraven uplatnit se jako tlumočník na českém i mezinárodním trhu formou 
(a) svobodného povolání (externí práce) pro překladatelské a/nebo tlumočnické agentury, 
mezinárodní organizace a evropské instituce, (b) interní činnosti pro národní, mezinárodní a evropské 
podniky, organizace a struktury, (c) samostatné organizačně-řídící činnosti (vlastní agentura). Po 
zapracování se může uplatnit i v jiných oborech činnosti (redakční či organizačně-řídící práce v 
masmédiích, management v mezinárodních a nadnárodních podnicích a nevládních organizacích, 
diplomacie, státní správa). Uplatnění absolventa dvouoborového studia se dále modifikuje a rozšiřuje 
podle druhého studovaného oboru. Například při kombinaci oboru tlumočnictví s oborem politologie 
nebo sociologie se uplatnitelnost příslušně rozšiřuje o oblasti mezinárodního obchodu, českých 
vládních struktur a mezinárodní politiky.

přijímací zkouška: dvoukolová  
Znalost cizího jazyka na úrovni C1 v produktivních i receptivních schopnostech (dle SERR pro jazyky); 
specifické schopnosti pro rozvoj tlumočnických vloh; deklarativní a procedurální znalosti z 
translatologie a příbuzných disciplín (teorie překladu a tlumočení, dějiny a kultura včetně literatury 
příslušného jazykového areálu, kontrastivní lingvistika); všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti 
v oblasti kultury a mezinárodního dění, kultivovaný mluvený projev; specifické kognitivní a 
psychofyzické předpoklady.
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část*

1) překlad neliterárního textu z cizího jazyka do češtiny**
2) překlad neliterárního textu z češtiny do cizího jazyka**
3) sumarizace neliterárního cizojazyčného textu provedená v češtině 
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4) vědomostní test zaměřený na dějiny, kulturu a současné reálie dané jazykové oblasti,   
    reálie České republiky a Evropské unie a všeobecný kulturní rozhled
5) vědomostní test zaměřený na teorii překladu***

2. kolo – ústní část
1) konsekutivní tlumočení na aktuální společenské a/nebo politické téma z cizího jazyka do 
    češtiny a z češtiny do cizího jazyka, s možností notace 
2) tlumočení z listu do českého jazyka, s přípravou 
3) otázky z teorie tlumočení dle stanoveného seznamu odborné literatury a schopnost 
     aplikace teoretických znalostí v konkrétní tlumočnické situaci 
4) rétorické vystoupení v cizím jazyce na zadané téma, s přípravou 
5) motivace ke studiu (uchazeč předloží bakalářskou práci nebo její relevantní část; dále může 
předložit doklad o tlumočnické praxi, jazykový či jiný relevantní certifikát atd.)

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze 
kritéria prominutí přijímací zkoušky: Lze prominout pouze písemnou část zkoušky, pokud uchazeč 
úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního programu Překladatelství a 
tlumočnictví nebo programu srovnatelného, a to ve stejné jazykové kombinaci (čeština + cizí jazyk), 
na niž se hlásí v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia, přičemž jeho celkový studijní 
průměr nebyl horší než 1,5.

* Písemná část zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na obor: PŘEKLADATELSTVÍ: ČEŠTINA – ŠPANĚLŠTINA.
** Uchazeči mohou během této části testu používat tištěný překladový i výkladový slovník. Slovníky nebudou uchazečům 
poskytnuty, každý si musí přinést své vlastní. Používání elektronických slovníků a dalších elektronických pomůcek je 
zakázáno.
*** Doporučená literatura: Báez, V. – Dubský, J. – Králová, J. 1999. Moderní gramatika španělštiny. Plzeň. Čechová, M. –
Krčmová, M. – Minářová, E. 2008. Současná stylistika. Praha. Gromová, E. 2009. Úvod do translatológie. Nitra. Králová, J. 
2012. Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny. Praha. Levý, J. 1971. Geneze a recepce literárního díla. In: J. 
Levý, Bude literární věda exaktní vědou? Praha. Levý, J. 1998/2012. Umění překladu (I. část). Praha. Popovič, A. 1975. Teória 
umeleckého prekladu. Bratislava.

 UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 35, U/P: 64/34
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory: 
Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ
profil absolventa:
Absolvent studijního programu má založeny základní kompetence pro vykonávání učitelské profese, 
tj. oborové odborné kompetence, pedagogicko-psychologické kompetence včetně příslušné sociálně 
profesní kompetence, oborově didaktické a metodické kompetence. Rozumí vzdělávacímu prostředí 
a svému místu v něm, má vytvořeny komplexy dovedností vážících se k výukové činnosti, rozvoji 
školské instituce i vlastnímu sebevzdělávání a na základě těchto dovedností je schopen konat ve 
prospěch žáků i optimalizace vzdělávacího prostředí. 
Absolventi se dle zákona č. 563/2004 Sb. uplatňují jako učitelé na všech druzích a typech středních 
škol, dále na vyšších odborných školách; tj. absolvent navazujícího magisterského studia oboru 
Učitelství v oboru český jazyk a literatura je vybaven tak, aby byl schopen úspěšně vyučovat na 
středních školách všech typů a v různých kurzech češtiny určených pro děti i dospělé, pro rodilé 
mluvčí i cizince.
Jazykovědná část oboru vede studenta k následujícím znalostem a kompetencím: a) má velmi 
dobrou praktickou i teoretickou znalost současného českého jazyka a základní znalosti o jeho 
historickém vývoji a vývojových tendencích; b) na dobré úrovni ovládá teoretický a pojmový aparát 
potřebný pro uvažování o jazykových, řečových a šíře komunikačních jevech, zná základní odbornou 
literaturu z oboru a je schopen ji využívat pro svou práci; c) orientuje se dobře ve vývoji jazykové a 
šíře komunikační kompetence dětí a mládeže od narození do dospělosti; zná základní charakteristiky 
jazyka/mluvy mládeže, zvláště školní, i faktory, které ji ovlivňují, a je schopen v této oblasti provádět 
samostatný výzkum; d) orientuje se dobře v problematice pedagogické komunikace a komunikace ve 
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škole; je schopen posoudit a zhodnotit komunikační prostředí školy a třídy, volit vhodné komunikační 
strategie; je schopen v této oblasti provádět samostatný výzkum; e) má velmi dobrou teoretickou a 
praktickou znalost didaktiky předmětu Český jazyk a literatura, jeho složek obligatorních i 
fakultativních, zná aktuální programové dokumenty, další kurikulární a ve výběru i učební materiály, 
je schopen samostatně je posoudit a implementovat do vyučovací praxe.
V literární části oboru je cílem navázat na základní znalosti a dovednosti, získané v bakalářském 
studiu, specializovaným blokem předmětů, které vycházejí ze soudobých potřeb střední školy. Jsou 
zaměřeny především na specifičnost středoškolských studentů jako čtenářů a na praktickou 
interpretační práci s textem, skrze niž by středoškolští studenti měli získávat znalosti i dovednosti jak 
z literární historie, tak i z teorie. V bloku doporučených volitelných předmětů by měl absolvent získat 
hlubší znalosti a dovednosti ve vybraných a z hlediska středoškolské četby produktivních žánrech, 
stejně jako ve vybraných aspektech světové literatury. Absolvent literární části oboru by měl studiem 
získat dostatečné znalosti pro výuku české a světové literatury na střední škole, a to včetně 
komparativního propojování obou sfér, ale také dostatečné dovednosti pro průběžné sledování 
proměn oboru v době, kdy už bude působit v praxi. Měl by být vybaven nejen v oblasti pedagogicko-
didaktické, ale i v oblasti odborné tak, aby nadále sledoval vědecký vývoj oboru a byl schopen 
reagovat jak na změny v pojetí oboru, tak i na změny v pojetí výuky českého jazyka a literatury na 
střední škole.

přijímací zkouška: dvoukolová

předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část

1) test z českého jazyka
2) test z české a světové literatury

2. kolo - ústní část
1)  Český jazyk (motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné 
literatury; lingvistická analýza krátkého českého textu; diskuse nad jedním českým lingvistickým 
textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury. Tento seznam bude 
zveřejněn na webových stránkách Ústavu českého jazyka a teorie komunikace http://ucjtk.ff.cuni.cz)  
2) Literatura (posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové 
literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české 
literatury)

další požadavky:
- seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky; v seznamu musí být 

uvedeny také dva texty, které si uchazeč vybral ze seznamu povinné literatury k přijímací 
zkoušce, zveřejněného na webových stránkách Ústavu českého jazyka a teorie komunikace 
http://ucjtk.ff.cuni.cz 

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

Způsob doručení dalších podkladů ke zkoušce:
V den konání 1. kola přijímací zkoušky doručení podkladů ve dvou výtiscích na sekretariát Ústavu 
českého jazyka a teorie komunikace FF UK v č. 19 na nám. J. Palacha 2, Praha 1, nebo do podatelny FF 
UK v č. 31 tamtéž.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 UČITELSTVÍ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA
MPP: 30,  U/P: 90/42
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory: 
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ
profil absolventa:



54

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Učitelství v oboru čeština jako jazyk cizí je 
vybaven jak obecnými pedagogicko-psychologickými dovednostmi, tak speciálními znalostmi, aby byl 
schopen úspěšně vyučovat cizince v různých kurzech češtiny určených pro děti i dospělé a působit 
v těchto oblastech jako expert. Může se uplatnit i v jiných oblastech určených absolventům 
jazykovědné bohemistiky, tedy jako badatel, jazykový expert, redaktor, korektor atd. 
Absolvování oboru umožňuje ucházet se o doktorské studium v rámci těchto oborů doktorského 
studia: Český jazyk, Pedagogika, Psychologie, Obecná lingvistika, Didaktika konkrétního jazyka.

přijímací zkouška: dvoukolová
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část

1) komunikační kompetence v českém jazyce, základní znalosti o současné češtině, znalost 
     základního teoretického a pojmového aparátu nezbytného pro uvažování o jazykových a 
     řečových jevech
2) samostatná práce s jazykovými daty (hodnocení, úpravy, transformace)
3) porozumění textu, zvl. odbornému

2. kolo – ústní část
1) motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a 
přehledu odborné činnosti
2) komentář k ukázce češtiny cizince, event. jiné osoby, která češtinu (dosud) nezvládla na 
úrovni odpovídající běžné úrovni dospělého rodilého mluvčího
3) diskuse nad jedním odborným textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu 
povinné literatury. Tento seznam bude zveřejněn na webových stránkách Ústavu českého 
jazyka a teorie komunikace http://ucjtk.ff.cuni.cz

další požadavky:
- seznam prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky; v seznamu musí být 

uvedeny také dva texty, které si uchazeč vybral ze seznamu povinné literatury k přijímací 
zkoušce, zveřejněného na webových stránkách Ústavu českého jazyka a teorie komunikace 
http://ucjtk.ff.cuni.cz  

- přehled odborné činnosti uchazeče (pracovní zkušenosti v oboru, publikační činnost, 
spolupráce na grantových projektech, účast v odborných soutěžích apod.)

Způsob doručení dalších podkladů ke zkoušce:
V den konání 1. kola přijímací zkoušky doručení podkladů ve dvou výtiscích na sekretariát Ústavu 
českého jazyka a teorie komunikace FF UK v č. 19 na nám. J. Palacha 2, Praha 1, nebo do podatelny FF 
UK v č. 31 tamtéž.

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze

 UČITELSTVÍ LATINSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 7, U/P: 2/0
kombinovatelnost: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost pouze s obory: Učitelství češtiny 
jako cizího jazyka a Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ
profil absolventa:
Absolvent je připraven pro výuku latiny na střední, event. vysoké škole. Má přehled o vývoji 
latinského jazyka od počátků až do pozdní antiky, o proměnách latiny v období středověku a raného 
novověku a o postavení latiny v rámci indoevropského jazykového prostoru; je dobře obeznámen se 
stylovými vrstvami latiny a dovede tyto znalosti uplatnit při jazykovém výkladu latinského literárního 
textu. Má dostatečně hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti oboustranného 
překladu. Dobře se orientuje i v dalších oblastech antické, zvláště pak římské, resp. latinské kultury a 
je k tomu vybaven základními znalostmi tzv. pomocných disciplin. Ovládá základní metody odborné a 
vědecké práce a je si dobře vědom nároků na odbornou odpovědnost a poctivost. Nedílnou součástí 
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odborné výbavy absolventa jsou znalosti pedagogicko-psychologické problematiky vyučování spolu 
se znalostmi oborové didaktiky.

přijímací zkouška: dvoukolová 
předměty/oblasti přijímací zkoušky:*
1. kolo - písemná část

1) překlad souvislého textu z latiny do češtiny – se slovníkem 
2) překlad vět z češtiny do latiny – bez slovníku

2. kolo - ústní část
1) motivace ke studiu oboru
2) dějiny římské (resp. antické) literatury a diskuse o přečtených dílech (v překladu i v originále)

     3) dějiny antického Říma (resp. antického starověku) a diskuse o základních dílech římské antické  
         historiografie a o prostudované odborné literatuře 

další požadavky: stručný strukturovaný životopis, bakalářská práce nebo její teze, seznam přečtených 
latinských děl (v překladu i originále) a seznam prostudované odborné literatury (předkládá se u ústní 
části přijímací zkoušky).
Rozsah a charakter četby v originále je  adekvátní rozsahu a charakteru četby v průběhu bakalářského 
studia oboru latiny  – viz následující seznam:
Cicero, In Catilinam I; IV; De imperio Cn. Pompei; Laelius; De officiis II
Ovidius, Met. I 1-415; 452-567; III 339-510; IV 55-166; VIII 183-235; X 1-97; XII 39-63; XIV 101-153; XV 
745-879
Sallustius, Bellum Iugurthinum
Výbor z elegiků: Tibullus I 1; 3; II 2; IV 7 a 11 (Sulpicia), Propertius I 3; II 27; III 22; IV 2; 11
Livius I
Vergilius, Aeneis I, II, VI

možnost prominutí přijímací zkoušky: lze
kritéria prominutí přijímací zkoušky:  Přijímací zkouška může být prominuta absolventům příslušného 
oboru (latina, klasická filologie nebo příbuzného oboru), pokud jejich studijní průměr v bakalářském 
studiu nepřesáhl 2,0.
*přijímací zkouška je totožná s přijímací zkouškou na obor: LATINA

 UČITELSTVÍ PEDAGOGIKY
forma studia: kombinované navazující magisterské
MPP: 10, U/P: 83/10
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem
profil absolventa:
Absolvent je po odborné stránce připraven zvládat výukovou činnost na různých typech a stupních 
škol v ČR, zejm. pedagogických disciplín.
K charakteristickým osobnostním předpokladům absolventa patří (kromě vysoké odbornosti) 
především: schopnost sebereflexe, sebeovládání i sebehodnocení; respektování etických norem; 
samostatné tvůrčí myšlení; praktická aplikace získaných vědomostí a dovedností v širší pedagogické 
interakci; adaptabilita i flexibilita; schopnost vyhledávat, třídit a hodnotit nové informace. Absolvent 
dokáže spolupracovat nejen s posluchači (žáky, studenty), ale i se členy pracovního týmu, rodiči a širší 
veřejností, orientuje se v náročných životních situacích a umí nést rizika při uplatňování 
odpovědného rozhodování. Uvědomuje si význam sociální kompetence jako součásti studijní a 
profesní kompetence, neustále rozvíjí svou odbornou i přirozenou autoritu.

přijímací zkouška: dvoukolová
Uchazeč o studium pedagogiky prokáže při přijímací zkoušce znalosti z pedagogických a 
psychologických disciplín, ze sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika 
formou písemného testu.
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Při ústní části přijímací zkoušky prokáže uchazeč zejména stupeň motivace ke studiu zvoleného oboru 
formou pohovoru nad seznamem prostudované odborné literatury. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
studijní program "pedagogika" (a - samozřejmě - jeho výše uvedené různé obory), očekává se 
prioritně literatura pedagogická!! 
předměty/oblasti přijímací zkoušky:
1. kolo - písemná část*

1) test obsahuje položky z výše uvedených oblastí (pedagogické a psychologické disciplíny, 
     sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia oboru pedagogika).

2. kolo - ústní část
1) motivace uchazeče ke studiu oboru pedagogiky
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, témata a   
    problémy  oboru a jejich prezentace)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze
*písemná část přijímací zkoušky je totožná  s písemnou částí přijímací zkoušky na všechny typy navazujícího studia oborů 
zajišťovaných katedrou pedagogiky FF UK v Praze (pedagogika, sociální pedagogika, učitelství pedagogiky).

 VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
MPP: 20, U/P: 38/18
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi 
dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
profil absolventa:
Absolvent:
- je vybaven znalostmi a kompetencemi ve studovaném praktickém jazyce, které podle standardů  
  Evropského referenčního rámce odpovídají stupni C2
- je po odborné stránce připraven pro práci v multilingvním prostředí příslušného regionu a 
  v mezinárodních strukturách s orientací na areál východní Evropy
- disponuje pokročilými znalostmi z oblasti oborového studia, které mu zajišťují nezbytný odborný 
  předpoklad pro případné pokračování v doktorském studiu 
- je připraven na požadavky vyplývající z bezprostřední komunikační praxe a k odbornému zpracování 
  informací vztahujících se ke studovanému areálu pro potřeby dalšího pracovního využití v rozdílných 
  oblastech profesního uplatnění (vědecká činnost, práce v orgánech státní správy)

specializace: lingvistická–slavistika, lingvistická–baltistika, literárně-historickovědná
(specializaci si uchazeč předběžně volí u přijímací zkoušky; profilový jazyk studia odpovídá jazyku, 
z něhož uchazeč koná lingvistickou část přijímací zkoušky).

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
předměty/oblasti přijímací zkoušky:

1) prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka (lotyština, litevština,     
                        ruština, ukrajinština) nejméně na stupni B2 (podle SERR pro jazyky) 

2) prokázání znalosti dějin východní Evropy 
3) prokázání znalosti literárního a kulturního vývoje východní Evropy 

další požadavky: seznam přečtené literatury (předkládá se u přijímací zkoušky)

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze




