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Podmínky pro přijetí ke studiu  

na Filozofické fakultě Ostravské univerzity  

pro akademický rok 2022/2023 
 

PRO CIZINCE, KTERÝM BYLA V ČR POSKYTNUTA DOČASNÁ OCHRANA  
PODLE ZÁKONA Č. 65/2022 SB, O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI 

S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA ÚZEMÍ UKRAJINY  
VYVOLANÝM INVAZÍ VOJSK RUSKÉ FEDERACE 

 
 

 

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu s § 49 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a s § 8 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 

území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, podle čl. 31 odst. 4 Statutu 

Ostravské univerzity a čl. 26 odst. 2 Statutu Filozofické fakulty Ostravské univerzity speciální 

podmínky pro přijímání ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských 

studijních programech pro akademický rok 2022/2023: 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení  

 

1. Tyto podmínky pro přijetí se vztahují pouze na osoby, kterým byla v České republice 

poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.  

2. V rámci přijímacího řízení uchazeč předloží doklad o udělené dočasné ochrany.  

3. Tyto podmínky platí pro vybrané studijní programy, které nabízí Filozofická fakulta 

Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023. 

4. Seznam vybraných studijních programů, včetně variant (specializací), formy studia, 

způsobu ověření dalších podmínek pro přijetí a uvedením minima bodů a nejvyššího 

možného počtu přijímaných je uveden v příloze č. 1. 

 

Článek 2 

Přihlášky ke studiu 

 

1. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: do 30. června 2022. 

2. Přihlášku je možné podat pouze elektronickou formou (aplikace e-přihlášky). 

3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nestanovuje. 

4. Přijímací řízení se zahajuje doručením e-přihlášky ke studiu prostřednictvím Portálu OU.  

5. Při podání e-přihlášky se postupuje následovně: 

a) odkaz „E-přihláška ke studiu na OU“ je k dispozici na hlavní stránce Ostravské 

univerzity http://www.osu.cz/; 

b) uchazeč zadá svůj e-mail a následně své osobní údaje a zvolí si studijní program, 

případně s jeho variantou, včetně formy studia, na kterou se chce přihlásit. 

http://www.osu.cz/
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6. Je-li přihláška řádně podána, uchazeč koná přijímací zkoušku. Termíny přijímacích 

zkoušek budou zveřejněny v aplikaci e-přihlášky. 

7. Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů musí pro každý z nich vyplnit 

samostatnou e-přihlášku. Podáním více přihlášek bere na sebe uchazeč riziko 

termínové kolize jednotlivých přijímacích zkoušek. Filozofická fakulta Ostravské 

univerzity, případně její děkan, nejsou povinni zajistit konání jednotlivých přijímacích 

zkoušek takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich kolizím, pokud si uchazeč 

podává více než jednu přihlášku. 

8. Důrazně upozorňujeme, že jakýkoli převod přihlášek mezi jednotlivými studijními 

programy a jejich variantami nebo jejich formami ze strany uchazeče není možný. 

 

Článek 3 

Podmínky pro přijetí – předcházející vzdělání 

 

1. Podmínky pro přijetí týkající se předcházejícího vzdělávání stanovuje § 48 zákona 

o vysokých školách. 

2. Podmínkou pro přijetí ke studiu je: 

a)  v bakalářském studijním programu dosažení středního vzdělání s maturitní 

zkouškou, 

b) v navazujícím magisterském studijním programu řádné ukončení studia 

v alespoň bakalářském studijním programu, 

c) v doktorském studijním programu řádné ukončení studia v magisterském 

studijním programu. 

3. Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se dokládá maturitním vysvědčením. 

Dosažení řádného ukončení studia ve vysokoškolském studijním programu se dokládá 

vysokoškolským diplomem.  

4. Dosažení předcházejícího vzdělání se dokládá do 30. června 2022.  

5. Pokud uchazeč získal středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v zahraničí, je 

povinen předložit v termínu uvedeném v odstavci 4: 

a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu 

o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského 

zákona nebo podle dřívějších právních předpisů, nebo doklad o obecném uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělávání v České republice. 

b) žádost o uznání zahraničního vzdělání pro potřeby přijímacího řízení (podle 

opatření rektora č. 69/2019 o posuzování zahraničního středoškolského vzdělání 

a zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení). 

6. Pokud OU nevyhoví žádosti o uznání zahraničního vzdělání podle odst. 5 písm. b), musí 

uchazeč postupovat podle odst. 5 písm. a). 

7. Ustanovení odst. 5 neplatí v případě udělení Evropského bakalaureátu nebo v případě, 

pokud Česká republika podle svých mezinárodních závazků považuje zahraniční doklad 

o zahraničním středním nebo vysokoškolském vzdělání za automaticky rovnocenný bez 

dalšího úředního postupu. V těchto případech uchazeč předloží pouze originál nebo 

ověřenou kopii dokladu.  
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Článek 4 

Další podmínky pro přijetí  

 

1. Další podmínky pro přijetí stanovuje fakulta podle ustanovení § 49 zákona o vysokých 

školách. 

2. Splnění dalších podmínek se ověřuje úspěšným vykonáním ústní přijímací zkoušky, 

která se koná prezenčně. V případě většího množství uchazečů může být ústní zkouška 

nahrazena písemným testem. 

3. Konkrétní způsob ověření splnění dalších podmínek je uveden v příloze č. 2 až 4. 

4. Hodnocení přijímacího řízení je důsledně založeno na bodovém principu.  

5. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů na jeden studijní 

program. 

6. Pokud podmínky stanovené fakultou splní větší počet uchazečů, než je kapacita daného 

studijního programu, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších. 

7. Termín přijímacích zkoušek: 22. – 26. srpna 2022. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pozvánky k přijímací zkoušce nebudou rozesílány v listinné podobě, ale budou 

dostupné on-line (aplikace e-přihlášky, e-mail zadaný v e-přihlášce). 

2. Tyto podmínky byly schváleny Akademickým senátem FF OU dne 28. 4. 2022. 

 

V Ostravě dne 2. května 2022 

Č. j.: OU-41711/25-2022 

 

 

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

   děkan 

4 přílohy 
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Seznam vybraných studijních programů a jejich variant nabízených pro akademický rok 2022/2023  

s uvedením způsobu ověření dalších podmínek pro přijetí, uvedením minima bodů a max. počtu přijímaných 

 

Bakalářské studijní programy (standardní délka studia 3 roky) 

Název studijního 

programu 
Varianty Forma Způsob ověření 

Min. 

body 

Max. počet 

přijímaných 

Filozofie completus P ústní zkouška 50 15 

Historie completus P ústní zkouška 50 15 

Anglická filologie completus P ústní zkouška 60 10 

Čeština pro cizince completus P ústní zkouška 50 15 

Německá filologie 
completus P ústní zkouška 60 10 

specializace: NJ pro odbornou a profesní komunikaci P ústní zkouška 60 10 

Polská filologie completus P ústní zkouška 50 15 

Francouzská filologie 
completus P ústní zkouška 50 15 

specializace: FJ pro odbornou a profesní komunikaci P ústní zkouška 50 15 

Španělská filologie 
completus P ústní zkouška 50 15 

specializace: ŠJ pro odbornou a profesní komunikaci P ústní zkouška 50 15 

Ruská filologie completus P ústní zkouška 50 15 

Dějiny umění completus P ústní zkouška 50 15 

 



Příloha č. 1 

5 

 

Navazující magisterské studijní programy (standardní délka studia 2 roky) 

Název studijního programu Varianty Forma Způsob ověření 
Min. 

body 

Max. počet 

přijímaných 

Filozofie completus P ústní zkouška 50 10 

Filozofická studia1 completus P ústní zkouška 50 10 

Historie 

completus P ústní zkouška 50 10 

specializace: Hospodářské a sociální dějiny  P ústní zkouška 50 10 

specializace: Kulturní dějiny P ústní zkouška 50 10 

Středoevropská historická studia se 

zaměřením na české, polské a slovenské 

dějiny1 

completus P ústní zkouška 50 20 

Anglická filologie completus P ústní zkouška 60 20 

Čeština pro cizince completus P ústní zkouška 60 15 

Německá filologie completus P ústní zkouška 60 15 

Polská filologie completus P ústní zkouška 50 15 

Francouzská filologie completus P ústní zkouška 50 10 

Španělská filologie completus P ústní zkouška 50 20 

Ruská filologie completus P ústní zkouška 50 15 

Dějiny umění completus P ústní zkouška 50 20 

                                                           
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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Doktorské studijní programy (standardní délka studia 4 roky) 

Název studijního programu Forma 
Způsob 

ověření 
Min. body 

Max. počet 

přijímaných 

Filozofie P + K ústní zkouška 50 3 

Historické vědy P + K ústní zkouška 50 3 

Český jazyk P + K ústní zkouška 70 3 

Anglická filologie P + K ústní zkouška 60 3 

Teorie a dějiny české literatury P + K ústní zkouška 50 3 

Literární věda – teorie a dějiny národních literatur P + K ústní zkouška 50 3 

Německá filologie P + K ústní zkouška 80 3 

Polský jazyk P + K ústní zkouška 50 3 

Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika P + K ústní zkouška 50 3 

Románská filologie P + K ústní zkouška 70 3 

 

Vysvětlení k poznámkám a vysvětlivkám: 

P = prezenční forma studia 

K = kombinovaná forma studia 
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FORMA A RÁMCOVÝ OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY,  

KRITÉRIA PRO JEJÍ VYHODNOCENÍ  

A POPIS JINÝCH PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ STANOVENÝCH FAKULTOU 

 
Studijní program:  Filozofie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus  

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Předmětem ústní přijímací zkoušky je pohovor zjišťující motivaci uchazečů ke studiu a současně jejich 

základní orientaci ve filozofické problematice s přihlédnutím rovněž k obecnému přehledu 

v humanitních a společenských vědách. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Hodnocení je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 

bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí  

Ne. 

 

 

Studijní program:  Historie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Formou ústního pohovoru se během přijímací zkoušky zjišťuje orientace v základní faktografii 

středoevropských i obecných dějin od starověku do počátku 90. let 20. století v rozsahu látky obsažené 

v běžně užívaných učebnicích pro výběrové střední školy (viz orientační seznam doporučené literatury). 

Cílem je prověření schopnosti uchazečů vyvozovat základní souvislosti historických událostí, jevů a 

procesů. Obsahem přijímacího pohovoru je taktéž zjištění motivace a zájmu o studovaný obor diskusí 

nad oblastmi odborného zájmu uchazeče.  

 
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Zkouška má charakter ústního komisionálního pohovoru, uchazeč může získat max. 100 bodů. Záporné 

body nejsou udělovány. Obsahem pohovoru jsou dvě otázky. První zjišťuje orientace v základní 

faktografii středoevropských i obecných dějin od starověku do počátku 90. let 20. století v rozsahu látky 

obsažené v běžně užívaných učebnicích pro výběrové střední školy. Druhá má za úkol zjistit motivaci a 

zájem o studovaný obor diskusí nad oblastmi odborného zájmu uchazeče. Obě otázky jsou hodnoceny 

zvlášť v bodovém rozmezí 1–50 b. (0 b. je uděleno v případě nedostavení se k pohovoru). Pro úspěšné 

absolvování přijímacího pohovoru je nutné dosáhnout minimálního celkového počtu 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Zkoušku nepromíjíme. 

 

Doporučená literatura 

ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy, 1-

4. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001-2009. 



Příloha č. 2 – BAKALÁŘSKÉ studijní programy   

8 

 

ČURDA, Jan. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 
21. století. Brno: Didaktis, 2015. 

Dějiny 19. století pro střední školy. Pracovní sešit. Světové dějiny a dějiny českých zemí „dlouhého“ 
19. století. Brno: Didaktis 2016. 

Dějiny 19. století pro střední školy. Učebnice. Světové dějiny a dějiny českých zemí „dlouhého“ 
19. století. Brno: Didaktis 2016. 

Starší dějiny pro střední školy. Učebnice. Část druhá. Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný 
novověk. Brno: Didaktis 2018. 

Starší dějiny pro střední školy. Učebnice. Část první, Pravěk, starověk, raný středověk. Brno: Didaktis 
2018. 

 

 

Studijní program:  Anglická filologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Zkouška ověřuje znalost anglické gramatiky a slovní zásoby minimálně na úrovni B2 podle SERR (= 

samostatný uživatel jazyka). Od uchazeče se očekává užití celého spektra gramatických času, 

vedlejších vět, členů a dalších gramatických jevů odpovídajících požadované jazykové úrovni. Uchazeč 

dále musí prokázat také motivaci ke studiu a orientaci v oboru.  

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může 
uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 60. 
 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium; certifikáty 

o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek ze střední školy a jiné podobné skutečnosti 

nebudou bodově bonifikovány ani zohledněny. 

 

Doporučená literatura 

Mauk, D., & Oakland, J. (2009). American civilization: an introduction (5th ed.). London: Routledge.  

McCormick, J. (2018). Contemporary Britain (4th ed.). London: Palgrave.  

Oakland, J. (2016). British civilization: an introduction (8th ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis 

Group.  

O'Driscoll, J. (2009). Britain for learners of English. Oxford: Oxford University Press.  

Wasson, E. A. (2016). A history of modern Britain: 1714 to the present (2nd ed.). Chichester: Wiley 

Blackwell. 

libovolné učebnice anglické gramatiky na úrovni B2/B2+ 

 

 
Studijní program:  Čeština pro cizince 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Uchazeč je povinen zúčastnit se ve stanoveném termínu ústní příjímací zkoušky, která bude mít formu 

pohovoru, kde uchazeč představí sebe, své zájmy a motivaci ke studiu češtiny. Během pohovoru bude 

ověřována úroveň češtiny uchazeče, jeho motivace ke studiu a také jeho znalost angličtiny. Témata 

pohovoru: představení se, zdůvodnění motivace ke studiu češtiny, běžná konverzační témata (hobby, 

studium, jídlo, cestování apod.). 
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Minimální vstupní úroveň češtiny je A1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR), 

protože výuka probíhá od počátku studia pouze v češtině. Část pohovoru může být vedena také 

v angličtině, neboť uchazeč o studium musí být schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle 

Společného evropského referenčního rámce (SERR); angličtina bude případně sloužit jako mediační 

jazyk v zimním semestru prvního ročníku studia, ale není jazykem výuky – výuka probíhá v češtině. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky  

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů).  

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 
Doporučená literatura 

HOLÁ, L. - BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1: Praha: Akropolis, 2011. 

HOLÁ, L. - BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 2: Praha: Akropolis, 2011. 

Internetová jazyková příručka. Dostupné on-line: https://prirucka.ujc.cas.cz. 

NAUGHTON, J. Czech. An Essential Grammar. Abingdon: Routledge, 2005. Dostupné on-line: 

http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/GGG/Czech_essent_grammar.pdf. 

NAUGHTON, J. Colloquial Czech: The Complete Course for Beginners. Abingdon: Routledge, 2015. 

PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 

2019. 

 
Další informace 

Přijetí do studia je podmíněno znalostí českého jazyka na úrovni odpovídající minimálně 

kategorii A1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Uchazeč o studium musí 

být také schopen komunikovat v angličtině na úrovni B1 dle Společného evropského 

referenčního rámce (SERR) – angličtina bude případně sloužit jako mediační jazyk v zimním 

semestru prvního ročníku studia, ale není jazykem výuky – výuka probíhá v češtině. 

(SERR viz např. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-

jazyky). 

 

Uchazeč by tedy měl být schopen komunikovat v češtině v jednoduchých, často se opakujících 

situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Slovní zásoba 

by měla pokrývat základní konverzační témata jako rodina, hobby, jídlo, nakupování, cestování, 

studium apod. Uchazeč musí zvládnout představit sebe a svoji rodinu, popsat své předchozí 

studium, vysvětlit motivaci pro studium daného programu apod. 

 

Kromě mluvené komunikace musí být uchazeč také schopen napsat krátké jednoduché texty 

jako jednoduchý osobní dopis (e-mail), vzkaz apod. 

 

Jazyková kompetence uchazeče odpovídá například obsahu učiva učebnic: 

HOLÁ, L. - Bořilová, P. Čeština expres 1: Praha: Akropolis, 2011. (úroveň A1) 

HOLÁ, L. - Bořilová, P. Čeština expres 2: Praha: Akropolis, 2011. (úroveň A1) 

 

 
Studijní program:  Německá filologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata. 
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky  

 

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií: 

1. Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce 

2. Komplexnost projevu v německém jazyce 

3. Slovní zásoba 

4. Gramatická správnost 

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů). 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 
Doporučená literatura 

Učebnice němčiny pro SŠ užívané na českých školách (úroveň B1-B2)  

 

 

Varianta:  Němčina pro odbornou a profesní komunikaci 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky  

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií: 

1. Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce 

2. Komplexnost projevu v německém jazyce 

3. Slovní zásoba 

4. Gramatická správnost 

 

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů). 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 
Doporučená literatura 

Učebnice němčiny pro SŠ užívané na českých školách (úroveň B1-B2). 

 

 
Studijní program:  Polská filologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní (probíhá v českém, resp. polském jazyce). 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací pohovor probíhá v českém, resp. polském jazyce. Uchazeč prokáže svůj vztah a motivaci ke 

studiu ve studijním programu Polská filologie a zájem o polskou kulturu a reálie. Při ústním pohovoru 

prokáže schopnost souvislého projevu na běžná konverzační témata, popř. schopnost zapojit se do 

dialogu vedeného v polštině a porozumět psané a mluvené polštině. U uchazečů se předpokládá zájem 

o daný obor, podpořený znalostmi polských reálií a přehledem o polské kultuře a literatuře. 
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Ústní pohovor bude zaměřen mj. na tyto oblasti: historie a současnost polštiny, současná polská 

literatura, známí polští spisovatelé a jejich tvorba, nejvýznamnější okamžiky z historie Polska, 

zeměpisné reálie, významné památky, administrativní uspořádání, politická situace, symboly a znaky 

polské státnosti. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Předmětem hodnocení je motivace uchazeče ke studiu, schopnost porozumět projevu v polštině, resp. 

schopnost reagovat v polském jazyce na běžná konverzační témata, všeobecná znalost základů 

polského jazyka (gramatiky a běžné slovní zásoby), orientace v polských reáliích a kultuře (literatura, 

historie, geografie). Maximální počet bodů, který uchazeč může u přijímací zkoušky získat, je 100. 

Minimem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium. Certifikáty o dosažených jazykových 

zkouškách, průměr známek ze střední školy a jiné podobné skutečnosti nebudou zohledněny ani 

bodově bonifikovány. 

 

Doporučená literatura 

Małolepsza, M., Szymkiewicz, A.: Hurra!!! Po polsku 1. Kraków 2010. 

Nowiński, K.: Polska. Opowieść o ludziach, zabytkach i przyrodzie. Warszawa 2008. 

Topolski, J.: Historia Polski. Poznań 2015. 

 

Periodika: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Przekrój, Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Tygodnik 

Powszechny, Zeszyty Literackie aj. Lze použít také informační materiály a jazykové příručky dostupné 

na internetu, např. www.poland.gov.pl, www.polski.info, www.popolskupopolsce.edu.pl aj. 

 

 

Studijní program:  Francouzská filologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, specializace FJ pro odbornou a profesní komunikaci 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky  

Přijímací zkouška má podobu ústního pohovoru, při kterém zájemce prokáže dostatečnou motivaci 

ke studiu a základní orientaci v reáliích a literatuře studované jazykové oblasti (Francie, frankofonní 

země). Pohovor je veden v českém, francouzském, případně anglickém jazyce, ale předpokládá se, že 

uchazeč svým předchozím studiem dosáhl min. jazykové úrovně B1 podle SERRJ, což odpovídá 

běžným znalostem a dovednostem absolventa střední školy. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 
Doporučená literatura  

Jakákoliv učebnice francouzštiny pro střední nebo jazykové školy.  

 
 
  

http://www.poland.gov.pl/
http://www.polski.info/
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/
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Studijní program:  Španělská filologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, specializace ŠJ pro odbornou a profesní komunikaci 

 

 

Forma přijímací zkoušky 

ústní zkouška  

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky  

Přijímací zkouška má podobu ústního pohovoru, při kterém zájemce prokáže dostatečnou motivaci 

ke studiu a základní orientaci v reáliích a literatuře studované jazykové oblasti (Španělsko a španělsky 

mluvící země). Pohovor je veden v českém, španělském, případně anglickém jazyce, ale předpokládá 

se, že uchazeč svým předchozím studiem dosáhl min. jazykové úrovně B1 podle SERRJ, což odpovídá 

běžným znalostem a dovednostem absolventa střední školy. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 

Doporučená literatura: 

učebnice běžně používané na středních školách  

 

 

Studijní program:  Ruská filologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Uchazeč musí prokázat vstupní jazykové znalosti a dovednosti na úrovni A2 podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. U uchazečů se rovněž předpokládá rámcová znalost 

ruských reálií a ruské literatury. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Jazykové znalosti a dovednosti odpovídající úrovni A2 podle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky, orientace v ruské literatuře a reáliích (viz přehled doporučené literatury). Uchazeč 

bude hodnocen z následujících okruhů: 

1. jazyková úroveň (mluvnice, slovní zásoba), 

2. znalost ruské literatury a reálií. 

Maximum, které uchazeč může u přijímací zkoušky celkově získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné 

vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium. 

 

Doporučená literatura 

Dolgov, V.: Kratkij očerk istorii russkoj kultury s drevnejšich vremen do našich dnej 

Učebnoje posobije dlja postupajuščich v vuzy i studentov. Iževsk: Udmurtskij universitet, 2001.  

Režim dostupa: https://www.booksite.ru/fulltext/kra/tka/ist/ori/rus/sko/kul/tur/dolgov_v/index.htm 

Pešková, M.: Stranovedenije Rossii. (2006, 2008, 2016). Režim dostupa: ruskerealie.zcu.cz 

Rozental, D.: Russkij jazyk: učebnoje posobije dlja školnikov staršich klassov i postupajuščich v vuzy. 

M.: Izdatelstvo Oniks, 2010. 

 

 

  

https://www.booksite.ru/fulltext/kra/tka/ist/ori/rus/sko/kul/tur/dolgov_v/index.htm
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Studijní program:  Dějiny umění 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Motivační pohovor, který prověří motivaci a zájem uchazeče o obor dějin umění a také základní znalost 

ukrajinského umění a kultury.  

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50, maximální počet bodů 100. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nepromíjí se. 
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FORMA A RÁMCOVÝ OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY,  

KRITÉRIA PRO JEJÍ VYHODNOCENÍ  

A POPIS JINÝCH PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ STANOVENÝCH FAKULTOU 
 

 

Studijní program:  Filozofie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus  

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení 

v dějinách filozofického myšlení, schopnost uchazeče/uchazečky vést filozofický dialog a argumentovat, 

zájem o obor, případně o specifickou oblast filozofické problematiky. 

Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů: 

1. Dějiny filozofie 

2. Člověk a jeho otázky 

Uchazeč/ka si z každého okruhu vylosuje jednu otázku. Otázky tematicky vycházejí z otázek ke státní 

závěrečné zkoušce z bakalářského oboru Filozofie. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Maximální počet za každý okruh bude 50 bodů, tj. dohromady maximální počet 100 bodů. Minimální 

počet pro úspěšné vykonání ústní zkoušky je 50 bodů. Hodnotí se přehled v dané oblasti, přesnost 

uváděných informací a schopnost argumentace 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Ne. 

 

 

Studijní program:  Filozofická studia 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus  

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Ústní zkouška prověří znalost základních filozofických pojmů, problémů a způsobů jejich řešení 

v dějinách filozofického myšlení, schopnost vést filozofický dialog a argumentovat, zájem o obor, 

případně o specifickou oblast filozofické problematiky. 

Přijímací pohovor se bude skládat ze dvou okruhů: 

1. Dějiny filozofie 

2. Základní filozofické otázky 

Uchazeči si z každého okruhu vylosují jednu otázku. Otázky tematicky vycházejí z otázek ke státní 

závěrečné zkoušce z bakalářského oboru Filozofie. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Maximální počet za každý okruh bude 50 bodů, tj. dohromady maximální počet 100 bodů. Minimální 

počet pro úspěšné vykonání ústní zkoušky je 50 bodů. Hodnotí se přehled v dané oblasti, přesnost 

uváděných informací a schopnost argumentace 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Ne. 
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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. 

 

 

Studijní program:  Historie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Prověřuje se znalost středoevropské a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie; 

doporučujeme předložení seznamu četby odborné literatury. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Zkouška je komisionální, uchazeč může získat max. 100 bodů. Záporné body nejsou udělovány. 

Obsahem pohovoru jsou dvě otázky. První zjišťuje orientaci ve faktografii středoevropských i obecných 

dějin od starověku do počátku 90. let 20. století v rozsahu bakalářského studia v oboru historie. Druhá 

se váže k oblasti odborného zájmu uchazeče, především k tématu bakalářské práce (pokud se dotýká 

historie či příbuzných humanitních vědních disciplín) a motivace pro studium. Doporučuje se předložení 

seznamu četby odborné literatury. Obě otázky jsou hodnoceny zvlášť v bodovém rozmezí 1–50 b. (0 b. 

je uděleno v případě nedostavení se k pohovoru). Pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je 

nutné dosáhnout minimálního celkového počtu 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Zkoušku nepromíjíme. 

 

 

Studijní program:  Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské 

a slovenské dějiny 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus  

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Prověřuje se znalost středoevropské a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie; 

doporučujeme předložení seznamu četby odborné literatury. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Zkouška je komisionální, uchazeč může získat max. 100 bodů. Záporné body nejsou udělovány. 

Obsahem pohovoru jsou dvě otázky. První zjišťuje orientaci ve faktografii středoevropských i obecných 

dějin od starověku do počátku 90. let 20. století v rozsahu bakalářského studia v oboru historie. Druhá 

se váže k oblasti odborného zájmu uchazeče, především k tématu bakalářské práce (pokud se dotýká 

historie či příbuzných humanitních vědních disciplín) a motivace pro studium. Doporučuje se předložení 

seznamu četby odborné literatury. Obě otázky jsou hodnoceny zvlášť v bodovém rozmezí 1–50 b. (0 b. 

je uděleno v případě nedostavení se k pohovoru). Pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je 

nutné dosáhnout minimálního celkového počtu 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Zkoušku nepromíjíme. 
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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. 

 

 

Studijní program:  Anglická filologie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Zkouška ověřuje znalost anglické gramatiky a slovní zásoby minimálně na úrovni C1 podle SERR. Od 

uchazeče se očekává užití komplexních jazykových struktur odpovídajících dané jazykové úrovni. 

Uchazeč dále musí prokázat také motivaci ke studiu, orientaci v oboru a být schopen hovořit o 

odborných tématech z předchozího studia. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může 
uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 60. 
 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium. 

 

Doporučená literatura 

Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell, 2008. 

Downing, A., Locke, P. A University Course in English Grammar. London: Routledge, 2002.  

Mair, C. English Linguistics. Tübingen: GNV, 2008.  

Štekauer, P. (ed.). Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000. 

 

 
Studijní program:  Čeština pro cizince 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky a požadovaných materiálů 

Uchazeč je povinen zúčastnit se ve stanoveném termínu ústní příjímací zkoušky, která bude mít formu 
pohovoru. Témata pohovoru: představení se, zdůvodnění motivace ke studiu češtiny, předchozí studium 
a předpokládané téma magisterské diplomové práce. Součástí hodnocení je také znalost češtiny a 
komunikační kompetence uchazeče. 
 
Minimální vstupní úroveň češtiny je B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).  
 
 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a požadovaných materiálů 

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů).  

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 
Doporučená literatura 

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 
Praha: Karolinum, 2011. 



Příloha č. 3 – navazující MAGISTERSKÉ studijní programy   

17 

 

CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2015. 
ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2001. 
HUBÁČEK, J. - JANDOVÁ, E. - SVOBODOVÁ, D. - SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Odry: Vade 
Mecum Bohemiae, 2010. 
Internetová jazyková příručka. Dostupné on-line: https://prirucka.ujc.cas.cz. 
JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008. 
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 
2017. Dostupné on-line: https://www.czechency.org/slovnik. 
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012. 
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 
1998. 
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 
2019. 
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. 

 
Další informace 

Přijetí je podmíněno znalostí českého jazyka na úrovni odpovídající minimálně kategorii B1 dle 

Společného evropského referenčního rámce (SERR) (viz např. http://www.msmt.cz/mezinarodni-

vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky). 

 

 

Studijní program:  Německá filologie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

1. Rozhovor v německém jazyce zaměřený na vybraná konverzační témata. 

2. Prověření vhledu uchazeče do oblastí lingvistiky a literatury v rozsahu probíraném v rámci 

bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných oborů. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Uchazeč je u ústní přijímací zkoušky hodnocen dle následujících kritérií: 

1. Porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce 

2. Komplexnost projevu v německém jazyce 

3. Slovní zásoba 

4. Celkový přehled v rámci oboru 

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů (maximum je 100 bodů). 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška není promíjená. 

 
Doporučená literatura 

Doporučená literatura vychází z náplně bakalářského studia Německé filologie, popř. příbuzných 

studijních programů. 

 

 

Studijní program:  Polská filologie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní (probíhá v českém, resp. polském jazyce). 
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Obsah přijímací zkoušky 

Vstupní požadavky pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Polská filologie 

vycházejí z obsahu bakalářských studijních oborů polské filologie na FF OU. Předpoklady pro vstup do 

magisterského studia se ověřují ústní přijímací zkouškou, ve které musí uchazeč prokázat znalosti 

problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: morfologie, syntax, 

fonetika a ortografie, polská kultura a reálie, polská literatura. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Hodnotí se věcná správnost, adekvátní používání odborné terminologie, komplexnost, bohatost a 

správnost používaných gramatických, lexikálních prostředků a syntaktických struktur. Maximální počet 

bodů, který uchazeč může u přijímací zkoušky získat, je 100. Minimem pro úspěšné vykonání přijímací 

zkoušky je 50 bodů.  

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium. Certifikáty o dosažených jazykových 

zkouškách, průměr známek z bakalářského studia aj. skutečnosti nejsou bodově bonifikovány. 

 

Doporučená literatura 

Bartmiński, J. (Red.): Współczesny język polski. Lublin 2001. 

Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1997. 

Milewski, T.: Językoznawstwo. Warszawa 2004. 

Miodek, J.: ABC polszczyzny. Wrocław 2002. 

Polański, K. (Red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Warszawa 1993. 

Strutyński, J.: Gramatyka polska. Kraków 1998. 

 

Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J.: Słownik terminów literackich. 

Wrocław 2000.  

Heska-Kwaśniewicz, K., Zeler, B. (Red.): Poezja polska – interpretacje. Katowice 2000. 

Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej. Warszawa 1964.  

Miłosz, C.: Historia literatury polskiej. Kraków 1995.  

Sławiński, J. (Red.): Słownik literatury polskiej. Wrocław 2000. 

 

Davies, N.: Boże igrzysko. Warszawa 1991. 

Kębłowski, J.: Dzieje sztuki polskiej. Warszawa 1987.  

Topolski, J.: Historia Polski. Kraków 1992. 

 

 
Studijní program:  Francouzská filologie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 
Ústní pohovor, při kterém zájemce prokáže dostatečnou motivaci ke studiu a pokročilejší orientaci 

v literatuře studované jazykové oblasti a základních lingvistických disciplínách s důrazem na 

francouzský jazyk. Pohovor je veden v českém, francouzském, případně anglickém jazyce, ale 

předpokládá se, že uchazeč svým předchozím studiem dosáhl min. jazykové úrovně C1 podle SERRJ, 

což odpovídá znalostem a dovednostem absolventa bakalářského studia. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Povinná ústní zkouška, nelze prominout. 

 

Doporučená literatura  
bez konkrétní povinné studijní literatury 
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Studijní program:  Španělská filologie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky a kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

 
Ústní pohovor, při kterém zájemce prokáže dostatečnou motivaci k navazujícímu studiu a pokročilejší 

orientaci v literatuře studované jazykové oblasti a základních lingvistických disciplínách s důrazem na 

španělštinu. Pohovor je veden v českém, španělském, případně anglickém jazyce, ale předpokládá se, 

že uchazeč svým předchozím studiem dosáhl min. jazykové úrovně C1 podle SERRJ, což odpovídá 

znalostem a dovednostem absolventa bakalářského studia. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Povinná ústní zkouška, nelze prominout. 

 

Doporučená literatura  
bez konkrétní povinné studijní literatury 

 

 

Studijní program:  Ruská filologie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus  

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 
Předpoklady pro vstup do magisterského studia se ověřují ústní přijímací zkouškou, během níž musí 
uchazeč prokázat znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního 
programu: fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax (uchazeč provádí všeobecný lingvistický 
rozbor na základě výchozího textu), ruská kultura a reálie, ruská literatura 19. a 20. století. Zkouška 
probíhá v ruském jazyce. 
 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Hodnotí se faktografické znalosti profilujících předmětů i jazykové dovednosti. Je požadována znalost 
ruského jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (samostatný 
uživatel cizího jazyka). Maximální počet dosažených bodů u přijímací zkoušky je 100, minimum bodů 
pro úspěšné složení zkoušky je 50 bodů. 
 
Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Povinná ústní zkouška, nelze prominout. 
Doporučená literatura 

Beznosov J. L., Chertov V.F. i dr: Literatura. Bolšoj spravočnik dlja školnikov i postupajuščich v vuzy. 

M.: Drofa, 2007.  

Dolgov, V.: Kratkij očerk istorii russkoj kultury s drevnejšich vremen do našich dnej 

Učebnoje posobije dlja postupajuščich v vuzy i studentov. Iževsk: Udmurtskij universitet, 2001.  

Režim dostupa: https://www.booksite.ru/fulltext/kra/tka/ist/ori/rus/sko/kul/tur/dolgov_v/index.htm 

Pešková, M.: Stranovedenije Rossii. (2006, 2008, 2016). Režim dostupa: ruskerealie.zcu.cz 

Rozental, D.: Russkij jazyk: učebnoje posobije dlja školnikov staršich klassov i postupajuščich v vuzy. 

M.: Izdatelstvo Oniks, 2010. 

Smirnov, A.: Posobije po russkoj literature dlja postupajuščich v vuzy. M.: Izdatelstvo MGU, 1993. 

 

https://www.booksite.ru/fulltext/kra/tka/ist/ori/rus/sko/kul/tur/dolgov_v/index.htm
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Studijní program:  Dějiny umění 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Motivační pohovor, který prověří motivaci a zájem uchazeče o obor dějin umění a také základní znalost 

ukrajinského umění a kultury.  

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50, maximální počet bodů 100. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nepromíjí se. 
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FORMA A RÁMCOVÝ OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY,  

KRITÉRIA PRO JEJÍ VYHODNOCENÍ  

A POPIS JINÝCH PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ STANOVENÝCH FAKULTOU 
 

 

Studijní program:  Filozofie 

Typ studijního programu:  doktorský 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru, který se zaměří především na 

zamýšlený projekt disertační práce (koncepčnost promyšlení, metodologické zázemí, orientace 

v problematice atp.). 

Součástí pohovoru může být i prověření znalostí cizího a pramenného jazyka. V případě, že uchazeč/ka 

nemá absolvováno magisterské studium Filozofie, může být součástí ústní přijímací zkoušky rovněž 

orientace v látce, jejíž znalost se při doktorském studiu Filozofie předpokládá (základní orientace 

v dějinách filozofie a filozofické systematice). 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může 

uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Ne. 

 

 

Studijní program:  Historické vědy 

Typ studijního programu:  doktorský 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní pohovor. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Obsahem pohovoru představení tématu zamýšlené disertační práce (stav historiografického poznání, 

pramenná základna, metodologie, náčrt obsahu zamýšlené práce). 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru, který se zaměří především na 
předložený projekt disertační práce. Pohovor je komisionální, uchazeč může získat max. 100 bodů. Pro 
úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je nutné dosáhnout celkového minimálního počtu 50 bodů. 
Záporné body nejsou udělovány. 
Součástí pokladů pro přijímací řízení je disertační projekt, který uchazeč přikládá k přihlášce. V tomto 
dokumentu by měl uchazeč jasně formulovat badatelský záměr, uvést stručný stav bádání, základní 
metodologii i pramennou základnu zamýšleného výzkumu. Disertační projekt je předkládán v českém 
či anglickém jazyce.  
Na základě přijímací zkoušky bude úspěšnému uchazeči stanovena jedna ze tří základních specializací 
v rámci doktorského programu Historické vědy: české a československé dějiny, kulturní dějiny, nebo 
hospodářské a sociální dějiny. 
 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Pohovor nepromíjíme. 
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Studijní program:  Český jazyk 

Typ studijního programu:  doktorský 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a ověřují se uchazečovy znalosti 

bohemistických a lingvistických disciplín i jeho širší orientace v oboru.  

Projekt budoucí dizertační práce musí mít rozsah nejméně 3 stran textu (5 400 znaků), v němž stručně 

zdůvodní volbu tématu, zhodnotí dosavadní stav jeho zpracování, uvede předpokládané dílčí složky 

výzkumu (metody, materiál a prameny) a soupis relevantní odborné literatury (včetně zahraničních 

prací). 

Téma dizertační práce si uchazeč volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště (zejména 

onomastika, analýza textu, korpusová a kvantitativní lingvistika); doporučena je předchozí konzultace s 

předsedou oborové rady (doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.). 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 70 bodů (maximum je 100 bodů). 

Projekt je hodnocen na škále 0–80 bodů, prezentace uchazeče před komisí na škále 0–20 bodů, a to 

včetně jeho znalosti češtiny a komunikačních kompetencí. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 

 

Studijní program:   Anglická filologie 
Typ studijního programu:  doktorský 
 
Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací pohovor má formu diskuse nad záměrem disertační práce (min. 1 800 znaků), který uchazeč 

dodává jako přílohu své přihlášky ke studiu. V záměru uchazeč vymezí téma a cíl práce a prokáže 

odbornou připravenost pro studium v doktorském studijním programu. Zároveň by projekt měl 

obsahovat bibliografii prostudovaných zdrojů vztahujících se k předmětu navrhovaného projektu. 

Přijímací zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce, 

během níž jsou prověřovány a hodnoceny předpoklady pro vědeckou práci, orientace v daném oboru, 

znalost odborné literatury a schopnost samostatného vědeckého myšlení. Téma disertační práce si 

uchazeč volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště. Doporučena je předchozí konzultace 

s garantem programu či potenciálním školitelem/školitelkou. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může 

uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 60. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium. 

 

Doporučená literatura 

Literární zaměření: 

Carter, Ronald a John McRae. The Penguin guide to literature in English: Britain and Ireland. London: 

Penguin Books, 2016. 

Penguin English guides. 

Klages, Mary. Literary theory: the complete guide. London: Bloomsbury Academic, an imprint of 

Bloomsbury Publishing, 2017. 
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Poplawski, Paul, Valerie Allen, Andrew Hiscock, Lee Morrissey, Peter J Kitson, Maria H Frawley a 

John Brannigan. English literature in context. Second edition. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2017.  

Ruland, Richard a Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism: A History of American 

Literature. New York: Penguin Books, 1992.  

 

Lingvistické zaměření: 

Svoboda, A. Hrehovčík, T. An ABC of Theoretical and Applied Linguistics. Opava: Slezská univerzita, 

2006.  

Štekauer, P. (ed.). Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000.  

Štekauer, P., Kavka, S. (eds.). Rudiments of English Linguistics II. Prešov: Prešovská univerzita, 

2003.  

Timofeeva, Olga et al. New approaches to English Linguistics. Amsterdam / Philadelphia: John 

Benjamins, 2016. 

 
 

Studijní program:  Teorie a dějiny české literatury 

Typ studijního programu:  doktorský 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Obsahem přijímací zkoušky je pohovor, který sleduje dosavadní zkušenosti uchazeče s literárněvědným 

výzkumem a zároveň potencionální témata jeho disertační práce. Téma disertační práce si student volí 

v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště, doporučena je konzultace s předsedou oborové rady 

nebo potenciálním školitelem. Uchazeč musí prokázat znalost jednoho západního cizího jazyka. 

Předpokládá se zároveň velmi dobrá znalost češtiny. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Výsledek pohovoru bude bodově ohodnocen přijímací komisí (hodnotí se úroveň odborné diskuse, 

orientace v oboru i jazykové znalosti). Pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout 50 bodů. 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Ne. 

 

Doporučená literatura 

JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008.  

HOLÝ, J. Writers under Siege - Czech Literature since 1945. Brighton-Portland, 2008 

LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: 

NLN, 1998.  

NÜNNING, A. (ed.) Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host 2006.  

PORTER, R. An Introduction to Twentieth-Century Czech Fiction. Brighton-Portland, 2001 

 
Vzorové testy  
Nejsou požadovány. 
 
Další informace:  
Uchazeč musí být absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studia programu 
Český jazyk a literatura, nebo příbuzných filologických bohemisticky nebo slavisticky zaměřených 
programů. Vítána je rovněž předchozí zkušenost s vědeckou prací (účast na vědeckých konferencích, 
publikační výstupy, zapojení do výzkumných projektů), či tvůrčí činností.  
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Studijní program:  Literární věda – teorie a dějiny národních literatur 

Typ studijního programu:  doktorský 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Obsahem přijímací zkoušky je pohovor, který sleduje dosavadní zkušenosti uchazeče s literárněvědným 

výzkumem a potencionální témata jeho disertační práce. Téma disertační práce si student volí v souladu 

s výzkumným zaměřením pracoviště, doporučena je konzultace s předsedou oborové rady nebo 

potenciálním školitelem. Uchazeč musí prokázat znalost jednoho západního cizího jazyka. Předpokládá 

se základní znalost češtiny a téma obsahující českou literaturu jako jednu ze srovnávaných.   

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Výsledek pohovoru bude bodově ohodnocen přijímací komisí (hodnotí se úroveň odborné diskuse, 

orientace v oboru i jazykové znalosti). Pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout 50 bodů. 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Ne. 

 

Doporučená literatura 
CORBINEAU-HOFFMANNOVÁ, A. Úvod do komparatistiky. Praha: Akropolis, 2008. 
ĎURIŠIN, D. Sources and systematics of comparative literature. Bratislava: Univerzita Komenského, 

1974. 
GUILLÉN, C. The challenge of comparative literature. Cambridge: Harvard University Press, 1993.  
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: 

NLN, 1998.  
NÜNNING, A. (ed.) Lexikon teorie literatury a kultury. Brno: Host 2006.  
 
Další informace:  
Uchazeč musí být absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studia, a to 
bohemisticky a slavisticky zaměřených programů, nebo programů literárněvědných, resp. 
komparatistických. Program je zaměřen na komparativní výzkum, zejména v oblasti středoevropských 
literatur, přičemž do zkoumaného materiály je vždy zahrnuta také literatura česká. Vítána je rovněž 
předchozí zkušenost s vědeckou prací (účast na vědeckých konferencích, publikační výstupy, zapojení 
do výzkumných projektů).  

 
 

Studijní program:  Německá filologie 

Typ studijního programu:  doktorský 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Během přijímací zkoušky musí zájemce o studium prokázat předpoklady pro přijímání hlubších 

teoretických poznatků a pro samostatnou tvůrčí činnost. Zájemci o studium, jejichž disertační práce 

bude literárněvědně zaměřená, musí prokázat orientaci v dějinách německy psané literatury od prvních 

písemných zmínek v německém jazyce až po současné dominantní tendence ve vývoji literatury 

německy mluvících zemí, vhled do kulturních a historických souvislostí vývoje německy psané literatury 

a znalost postupů a kategorií uplatňovaných při analýze a interpretaci literárních textů. Zájemci o 

studium, jejichž práce bude jazykovědně orientovaná, musí prokázat teoretickou i praktickou znalost 

německé gramatiky a základní orientaci v lingvistických směrech a metodách. Uchazeč představí svou 

odbornou a publikační činnost a předloží vstupní projekt, v němž odůvodní volbu tématu, východiska 

zkoumání, předpokládané výzkumné metody a cíle své disertační práce. 
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout 80 bodů. Uchazeč může získat maximálně 100 

bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Ne. 

 

 

Studijní program:  Polská filologie 

Typ studijního programu:  doktorský 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací pohovor má formu diskuse nad projektem disertační práce, který uchazeč ve formátu pdf 

nahrává jako přílohu e-přihlášky ke studiu. V projektu uchazeč vymezí téma a cíl práce, prokáže 

teoreticko-metodologickou připravenost pro studium v doktorském studijním programu a znalost 

relevantní sekundární literatury k navrženému tématu. Uchazeč rovněž vymezí specifičnost projektu a 

jeho přínos jakož i strukturu zamýšlené disertační práce. Přijímací zkouška probíhá formou odborné 

rozpravy nad předloženým projektem disertační práce, během níž jsou prověřovány a hodnoceny 

předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, jeho orientace v daném oboru, znalost odborné literatury a 

schopnost samostatného vědeckého myšlení. V rámci pohovoru se ověřuje také motivace uchazeče ke 

studiu a jeho jazykové znalosti. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může 

uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium. 

 

Další informace 
O studium se mohou ucházet pouze absolventi magisterských filologických programů se zaměřením na 
polskou filologii nebo programů příbuzných (realizovaných v ČR i v zahraničí). Projekt (a případně další 
dokumenty) disertační práce moou být napsaný v češtině nebo polštině. V těchto jazycích také bude 
probíhat přijímací pohovor. O finálním názvu a obsahu disertační práce, jakož i o jazyku disertační práce 
rozhodne oborová rada s ohledem na badatelské zaměření a jazykové způsobilosti budoucího školitele. 

 

 

Studijní program:  Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika 

Typ studijního programu:  doktorský 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací pohovor má formu diskuse nad projektem disertační práce, který uchazeč ve formátu pdf 

nahrává jako přílohu e-přihlášky ke studiu. V projektu uchazeč vymezí téma a cíl práce, prokáže 

teoreticko-metodologickou připravenost pro studium v doktorském studijním programu a znalost 

relevantní sekundární literatury k navrženému tématu. Uchazeč rovněž vymezí specifičnost projektu a 

jeho přínos jakož i strukturu zamýšlené disertační práce. Přijímací zkouška probíhá formou odborné 

rozpravy nad předloženým projektem disertační práce, během níž jsou prověřovány a hodnoceny 

předpoklady uchazeče pro vědeckou práci, jeho orientace v daném oboru, znalost odborné literatury a 

schopnost samostatného vědeckého myšlení. V rámci pohovoru se ověřuje také motivace uchazeče ke 

studiu a jeho jazykové znalosti. 
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může 

uchazeč získat, je 100 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky je 50. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium. 

 

 

Další informace 

O studium se mohou ucházet pouze absolventi magisterských filologických programů se zaměřením na 

slovanskou filologii (realizovaných v ČR i v zahraničí). Projekt disertační práce (a případně další 

dokumenty) mohou být napsaný v češtině, polštině, ruštině, slovenštině, popř. jiném slovanském jazyce. 

V různých slovanských jazycích může také probíhat přijímací pohovor. O finálním názvu a obsahu 

disertační práce, jakož i o jazyku disertační práce rozhodne oborová rada s ohledem na badatelské 

zaměření a jazykové způsobilosti budoucího školitele. 

 
 
Studijní program:  Románská filologie  
Typ studijního programu: doktorský 
 
 
Forma přijímací zkoušky: 

ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky: 

Přijímací zkouška bude realizována formou komisionálního odborného pohovoru, během něhož 

uchazeč představí a v diskuzi obhájí projekt své disertační práce, který dodává jako přílohu své přihlášky 

ke studiu. V projektu o minimálním rozsahu 3 normostrany textu uchazeč prezentuje představu o tématu 

disertace, zdůvodní jeho výběr a uvede alespoň základní bibliografii odborných textů, které při 

promýšlení tématu prostudoval. Ještě před přijímací zkouškou se předpokládá detailnější konzultace 

jak s potenciálním školitelem, tak s předsedou oborové rady. Téma disertační práce si uchazeč volí 

v souladu s výzkumným zaměřením katedry. Komise bude během pohovoru zkoumat zejména orientaci 

uchazeče v problematice zvoleného tématu: dosavadní stav poznání, základní orientaci v odborné 

literatuře, případně v pramenech, směr a cíl bádání, formulace hypotéz a výzkumných otázek, 

metodologické postupy. Projekt disertační práce (a případně další dokumenty) mohou být napsány 

v češtině, španělštině nebo francouzštině. V uvedených románských jazycích může také probíhat 

přijímací pohovor. O finálním názvu a obsahu disertační práce, jakož i o jazyku disertační práce 

rozhodne oborová rada s ohledem na badatelské zaměření a jazykovou způsobilost budoucího školitele. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky: 

Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální ohodnocení, které může 

uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 70 bodů. 

 

Případné prominutí přijímací zkoušky: 

Pohovor nelze prominout. 


