
Příloha 

Nabízená studia pro 2. kolo – NAVAZJÍCÍ MAGISTERSKÉ studijní programy (standardní délka studia 2 roky) 

Název studijního programu Varianty Forma Způsob ověření Pozn. 
Min. 

body 

Filozofie 
completus P ústní zkouška  50 
maior P ústní zkouška A 50 

minor P ústní zkouška A 50 

Filozofická studia1 completus P ústní zkouška  50 

Historie 

completus P ústní zkouška  50 
specializace: Hospodářské a sociální dějiny  P ústní zkouška  50 

specializace: Kulturní dějiny P ústní zkouška  50 

maior P ústní zkouška A 50 

minor  P ústní zkouška A 50 

Středoevropská hist. studia se 

zaměřením na české, polské a slovenské 

dějiny1 

completus P ústní zkouška  50 

Český jazyk a literatura 

completus P písemná a ústní 

zkouška 

 50 
maior P písemná a ústní 

zkouška 

A 50 

minor P písemná a ústní  A 50 

Čeština pro cizince completus P 
zhodnocení dokumentů 

+ ústní zkouška 
C 60 

Německá filologie 

completus P + K ústní zkouška  60 
specializace: Němčina pro překlad P ústní zkouška  60 

maior P ústní zkouška A 60 

minor P ústní zkouška A 60 

Latinský jazyk a kultura středověku 
completus P ústní zkouška  50 
maior P ústní zkouška A 50 

minor  P ústní zkouška A 50 

                                                           
1 Studium je realizováno ve spolupráci s polskou Slezskou univerzitou v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a slovenskou Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Student 
stráví jeden semestr studia v Polsku a jeden semestr na Slovensku. 
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Polská filologie 

completus P písemná zkouška  50 
specializace: Polština pro překlad P písemná zkouška  50 

maior P písemná zkouška A 50 

minor P písemná zkouška A 50 

Francouzská filologie 

completus P bez zkoušky   
specializace: Francouzština pro překlad P bez zkoušky   

maior P bez zkoušky A  

minor P bez zkoušky A  

Španělská filologie 

completus P bez zkoušky   
specializace: Španělština pro překlad P bez zkoušky   

maior P bez zkoušky A  

minor P bez zkoušky A  

Ruská filologie 

completus P ústní zkouška  50 
specializace: Ruština pro překlad P ústní zkouška  50 

maior P ústní zkouška A 50 

minor P ústní zkouška A 50 

Dějiny umění 

completus P ústní zkouška  50 
specializace: Monumentika a publicita 

prům. dědictví dědictvídědictví  

P ústní zkouška  50 

maior P ústní zkouška A 50 

minor  P ústní zkouška A 50 
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Vysvětlení k poznámkám a vysvětlivkám: 

 

P = prezenční forma studia 

K = kombinovaná forma studia 

 

A. V rámci sdruženého studia si studenti volí kombinaci dvou programů, přičemž u jednoho volí variantu maior a u druhé minor (v programu maior 

píše bakalářskou práci). Např. Španělská filologie (maior) – Historie (minor), bakalářskou/diplomovou práci píše ze španělštiny; Historie (maior) – 

Španělská filologie (minor), bakalářskou/diplomovou práci píše z historie.  

B. V rámci sdruženého bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání si studenti volí kombinaci dvou programů. Program „se zaměřením na 

vzdělávání“ je vždy maior a druhý program je vždy minor. Např. Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání filologie (maior) – Historie (minor), 

bakalářskou práci píše ze španělštiny; Dějepis se zaměřením na vzdělávání na zaměření (maior) – Španělská filologie (minor), bakalářskou práci 

píše z historie. 

C. Uchazeč je povinen nejpozději do 15. srpna 2021 vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky strukturovaný životopis a u nmgr. studia ještě 

motivační dopis.  

1. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Uchazeči jsou povinni katalogový list, popř. vysvědčení z předposledního a 

posledního ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy nahrát do aplikace e-přihlášky, a to do 15. srpna 2021. 

 

 


