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Podmínky pro přijetí ke studiu  

na Filozofické fakultě Ostravské univerzity  

pro akademický rok 2023/2024 

 

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu s § 48 a 49 zákona 

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

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle čl. 31 odst. 4 Statutu Ostravské 

univerzity a čl. 26 odst. 2 Statutu Filozofické fakulty Ostravské univerzity podmínky pro 

přijímání ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních 

programech pro akademický rok 2023/2024: 

 

 

Článek 1 

Nabízené studijní programy 

 

1. Tyto podmínky se vztahují na všechny studijní programy, které nabízí Filozofická fakulta 

Ostravské univerzity pro akademický rok 2023/2024, s výjimkou všech typů studijního 

programu English Philology, které jsou ošetřeny zvláštními podmínkami. 

2. Seznam všech nabízených studijních programů, včetně variant (specializací), formy 

studia, způsobu ověření dalších podmínek pro přijetí s uvedením minima bodů a 

nejvyššího možného počtu přijímaných je uveden v příloze č. 1. 

3. V případě mezifakultních studií, kdy část studia se bude uskutečňovat na pedagogické 

nebo přírodovědecké fakultě, řídí se uchazeči v této části přijímacího řízení podmínkami 

pro přijetí, které stanovily pedagogická nebo přírodovědecká fakulta v souladu s § 49 

zákona o vysokých školách. 

 

Článek 2 

Přihlášky ke studiu 

 

1. Lhůta pro podání přihlášek ke studiu:  

a)  do 15. března 2023 pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy; 

b)  do 15. července 2023 pro doktorské studijní programy. 

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

3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 600,--Kč. Doporučujeme platit 

platební kartou. V případě bankovního převodu: číslo účtu 931761/0710, variabilní 

symbol 251011, specifický symbol = oborové číslo (toto číslo je uchazeči vygenerováno 

při podávání e-přihlášky). IBAN: CZ65 0710 0000 0000 0093 1761, SWIFT: 

CNBACZPP. 

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

E-přihlášku lze podat do termínů uvedených v odst. 1. 

5. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se hradí vždy za každou podanou 

přihlášku a je splatný do konce lhůty stanovené pro podání přihlášky. Uchazeč, který 

neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené 

s přijímacím řízením, bude vyzván na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce k jeho 
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úhradě a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta. Pokud ani v této lhůtě uchazeč 

tento poplatek neuhradí, bude přijímací řízení zastaveno.  

6. Při podání e-přihlášky se postupuje následovně: 

a) odkaz „E-přihláška ke studiu na OU“ je k dispozici na 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 (resp. u sdruženého studia kombinaci studijních 

programů), včetně formy studia (prezenční, nebo kombinované), na kterou se 

chce přihlásit; 

c) aplikace navede uchazeče k úhradě poplatku ve výši 600,--Kč; 

d) přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč zaplatil 

požadovaným způsobem poplatek; 

e) uchazeč, který poplatek uhradil v zahraničí a neplatil prostřednictvím platební 

karty, je povinen zaslat na studijní oddělení fakulty doklad o platbě. 

7. Každý uchazeč je povinen zkontrolovat si na internetu v aplikaci e-přihlášky 

skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Požádá-li 

uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje storno poplatek ve výši 

100,- Kč. Veškeré případné nesrovnalosti v podávání přihlášek lze řešit nejpozději 

sedmý pracovní den po mezním termínu pro podávání přihlášek. Na pozdější reklamace 

nebude brán zřetel! 

8. Je-li přihláška řádně podána a je-li poplatek za přijímací řízení uhrazen, uchazeč 

koná přijímací zkoušku, pokud je u zvoleného programu přijímací zkouška vypsána. 

Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny v aplikaci e-přihlášky. 

9. Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů nebo sdružených studií (tj. kombinaci 

dvou programů), musí pro každý z nich vyplnit samostatnou e-přihlášku, doplnit ji všemi 

náležitostmi a zaplatit poplatek (zdůrazňujeme, že poplatek se platí za každou přihlášku 

zvlášť). Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, poplatek mu nebude vrácen. 

Podáním více přihlášek bere na sebe uchazeč riziko termínové kolize jednotlivých 

přijímacích zkoušek. 

10. Pokud si podá uchazeč vícero přihlášek, kde figuruje jeden a tentýž studijní program, 

koná přijímací zkoušku z daného studijního programu jen jednou a výsledek se mu 

započte pod všechny přihlášky. U níže uvedených studijních programů se přijímací 

zkouška liší a uchazeč musí konat přijímací zkoušku na příslušnou variantu studijního 

programu: 

a) navazující studijní program Anglická filologie, varianta Angličtina pro překlad 

má jinou přijímací zkoušku než ostatní varianty tohoto programu, 

b) navazující studijní program Ruská filologie, varianta Ruština pro překlad má 

jinou přijímací zkoušku než ostatní varianty tohoto programu, 

c)  navazující studijní program Polská filologie, varianta Polština pro překlad má 

jinou přijímací zkoušku než ostatní varianty tohoto programu, 

d) bakalářský studijní program Dějiny umění, varianta Památkové péče se 

zaměřením na technické památky má jinou přijímací zkoušku než ostatní 

varianty tohoto programu. 

 

http://www.osu.cz/
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11. Důrazně upozorňujeme, že jakýkoli převod přihlášek mezi jednotlivými studijními 

programy a jejich variantami nebo jejich formami (prezenční v. kombinovaná) 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 ověřenou kopií 

maturitního vysvědčení. Dosažení řádného ukončení studia ve vysokoškolském 

studijním programu se dokládá ověřenou kopií vysokoškolského diplomu.  

4. V případě bakalářského studijního programu je uchazeč povinen doložit ověřenou kopii 

maturitního vysvědčení na studijní oddělení fakulty od 19. do 23. června 2023.  

5. V případě navazujícího magisterského studijního programu je uchazeč povinen doložit 

ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (u absolventů Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity postačuje doložit prostou kopii) v den zápisu do studia. Zápis do studia se 

bude konat v měsíci září 2023.  

6. V případě doktorského studijního programu je uchazeč povinen doložit ověřenou kopii 

vysokoškolského magisterského diplomu v den konání přijímací zkoušky nebo 

nejpozději do 25. srpna 2023.  

7. Pokud uchazeči nebyl vydán doklad požadovaný v odst. 5 a 6, uchazeč dodá 

hodnověrné potvrzení o dosažení požadovaného vysokoškolského vzdělání. Doklad 

požadovaný v odst. 5 a 6 dodá ihned po jeho obdržení. 

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

povinen: 

a) předložit v termínu uvedeném v odst. 4 až 6 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) do 31. května 2023 podat 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). 

9. Pokud OU nevyhoví žádosti o uznání zahraničního vzdělání podle odst. 8 písm. b), musí 

uchazeč postupovat podle odst. 8 písm. a). 

10. Ustanovení odst. 8 neplatí v případě udělení Evropského bakalaureátu nebo v případě, 

pokud Česká republika podle svých mezinárodních závazků považuje zahraniční doklad 
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o zahraničním středním nebo vysokoškolském vzdělání za automaticky rovnocenný bez 

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

ověřenou kopii dokladu.  

11. Pokud uchazeč nedosáhl v termínu uvedeném v odst. 4 až 6 požadovaného 

předchozího vzdělání (zpravidla z důvodu konání opravné maturitní zkoušky v měsíci 

září) nebo nesplnil povinnost v termínech podle odst. 8, může uchazeč požádat o 

pozdější doložení požadovaných dokladů, a to do termínů uvedených v odst. 4 až 6.  

 

Článek 4 

Další podmínky pro přijetí  

do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 

 

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

školách. 

2. Splnění dalších podmínek se ověřuje: 

a) v případě, že u zvoleného studijního programu je předepsána přijímací zkouška, 

úspěšným vykonáním této přijímací zkoušky, 

b) dosažením požadovaného prospěchu ze střední školy podle odst. 3 a 

prokázáním znalosti českého jazyka podle odst. 4, 

c) úspěšným vykonáním přijímací zkoušky a zhodnocením materiálů, a to 
u bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Čeština pro 
cizince a navazujícího magisterského studijního programu Anglická filologie a 
Učitelství pro střední školy – anglický jazyk (uchazeč nahraje požadované 
materiály ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky do 15. března 2023), 

d) v případě, že u zvoleného studijního programu není předepsána přijímací 
zkouška, prokázáním znalosti českého jazyka podle odst. 4. 

3. U bakalářského studijního programu Sociologie se vyžaduje dodání katalogového listu 

obsahujícího výsledky z předposledního a posledního ročníku střední školy, popř. 

příslušná vysvědčení (viz příloha č. 2), uchazeč nahraje požadované materiály ve 

formátu pdf do aplikace e-přihlášky do 15. března 2023. 

4. U bakalářských studijních programů podle odstavce 2 písm. b) a d), tj.: 

− Sociologie, 

− Francouzská filologie, 

je stanovena také podmínka prokázání znalosti českého jazyka (schopnosti porozumět 

psanému a mluvenému projevu v českém jazyce). Znalost českého jazyka lze prokázat 

takto:  

a) úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka, 
b) státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské 

republiky, 
c) složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole 

s právem státní jazykové zkoušky v České republice, 
d) dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na 

úrovni B1 (CCE-B1) – Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo 
e) úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu 

v českém nebo slovenském jazyce. 
5. Znalost českého jazyka se prokazuje příslušné komisi přijímacího řízení podle odst. 4 

do 31. května 2023. Pokud uchazeč neprokáže znalost českého jazyka podle odst. 4, 
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u bakalářských studijních programů podle čl. 4 odst. 2 písm. b) je mu udělen 1 bod, 

u bakalářských studijních programů podle čl. 4 odst. 2 písm. d) je mu uděleno 0 bodů. 

6. Konkrétní způsob ověření splnění dalších podmínek je uveden v příloze č. 1 až 3. 

7. U navazujícího magisterského studijního programu, kde se nekoná přijímací zkouška 

nebo se nehodnotí zaslané dokumenty, je stanovena též podmínka týkající se 

příbuznosti studijního programu. Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není 

v posledním roce studia studijního programu, který je příbuzný navazujícímu 

magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. 

(Příbuznost zhodnotí komise pro přijímací řízení příslušného studijního programu.) 

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

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

program; pokud se uchazeč hlásí do sdruženého studia (tj. na kombinaci dvou 

programů), pak je maximum 200 bodů. 

10. U bakalářských programů podle odst. 2 písm. d) obdrží uchazeč 100 bodů za studijní 

program, pokud splní také podmínku podle odst. 4. 

11. Pokud se u navazujících magisterských programů nekoná přijímací zkouška ani fakultou 

nejsou stanoveny další podmínky a zároveň je splněna podmínka příbuznosti programu 

podle odst. 7, získá uchazeč 100 bodů. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu, 

obdrží uchazeč 0 bodů. 

12. Podmínkou pro přijetí ke studiu jednoho programu je úspěšné splnění podmínek 

stanovených fakultou podle odst. 2 až 6. 

13. Podmínkou pro přijetí u sdruženého studia je úspěšné splnění podmínek stanovených 

fakultou podle odst. 2 až 6 z obou studijních programů.  

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

studijního programu, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších. 

15. Termín přijímacích zkoušek: 29. května – 2. června 2023.  

16. Termín přijímací zkoušky z bakalářského a navazujícího magisterského studijního 

programu Čeština pro cizince se uskuteční on-line v rozmezí od 15. do 26. května 2023. 

17. V případě uchazečů s trvalým pobytem mimo ČR se může ústní přijímací zkouška konat 

on-line. Uchazeč je povinen požádat o konání on-line ústní přijímací zkoušky do 

19. května 2023. Předseda komise pro přijímací řízení připojuje k žádosti stanovisko, ve 

kterém uvede, v jakém prostředí se bude zkouška konat. O žádosti rozhoduje děkan. 

18. Důrazně upozorňujeme, že náhradní termín přijímacích zkoušek, který se koná pouze 

jeden den, a to 14. června 2023, bude poskytnut zpravidla jen v případě termínové 

kolize s maturitní zkouškou (u uchazečů do bakalářských studijních programů) nebo 

bakalářskou státní závěrečnou zkouškou (u uchazečů do navazujících magisterských 

studijních programů). O náhradní termín musí uchazeč požádat písemně do 

19. května 2023 (součástí žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky je doklad ze 

střední/vysoké školy, že se maturita/státní závěrečná zkouška koná přesně v den 

přijímací zkoušky).  

19. Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení a popis jiných 

podmínek pro přijetí stanovených fakultou, jsou uvedeny v příloze č. 2 pro bakalářské 

studijní programy a v příloze č. 3 pro navazující magisterské studijní programy. 

20. Děkan má právo v odůvodněných případech (zpravidla malý počet uchazečů, opatření 

omezující přítomnost studentů na vysoké škole) přijímací zkoušku nebo její část zrušit. 

21. Děkan má právo snížit bodovou hranici pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky. 
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Článek 5 

Zvláštní ustanovení o přijetí do studijního programu Učitelství pro střední školy 

 

1. Maximální ohodnocení, které může uchazeč hlásící se do navazujícího magisterského 

studijního programu Učitelství pro střední školy získat, je 300 bodů. 

2. Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro 

střední školy je kromě splnění podmínek pro přijetí u jednotlivých aprobací též úspěšné 

vykonání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie. Pro úspěšné vykonání 

přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie musí uchazeč získat alespoň 40 bodů. 

3. Požadavky na přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie včetně možnosti 

případného prominutí této zkoušky jsou součástí podmínek pro přijetí pedagogické 

fakulty. 

 

Článek 6 

Další podmínky pro přijetí u doktorských studijních programů 

 

1. Při podání e-přihlášky se postupuje přiměřeně podle článku 2. 

2. Přijímací zkoušky u jednotlivých studijních programů budou realizovány formou 

odborného pohovoru především nad projektem disertační práce. U pohovoru může být 

prověřena též znalost cizího jazyka. 

3. Uchazeč po podání e-přihlášky je povinen nahrát projekt disertační práce ve formátu 

pdf do aplikace e-přihlášky nejpozději do 15. července 2023. 

4. Uchazeč dále nahrává ve formátu pdf do aplikace elektronické přihlášky: 

a) životopis, včetně sdělení o úrovni znalostí cizích jazyků podle SERRJ, 

b) přehled případných aktivit (publikační činnost, účast na konferencích, zahraniční 

stáže), 

c) případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka, 

d) případně získaná jazyková osvědčení, resp. certifikáty. 

5. Hodnocení přijímacích zkoušek je založeno na bodovém principu. Maximální 

ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů.  

6. Termín přijímacích zkoušek: 21. – 25. srpna 2023.  

7. Podmínkou pro přijetí je: 

a) řádné ukončení studia v magisterském studijním programu podle čl. 3, 

b) doložení projektu disertační práce a úspěšné vykonání přijímací zkoušky; 

c) projekt musí odpovídat vědecko-výzkumnému zaměření pracoviště a musí být 

k dispozici odpovídající školitel. 

8. Pokud přijímací zkoušku úspěšně vykoná větší počet uchazečů, než je kapacita daného 

studijního programu, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších. 

9. Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení a popis jiných 

podmínek pro přijetí stanovených fakultou, jsou uvedeny v příloze 4. 
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Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě nedostatečného počtu uchazečů, kteří splní podmínky pro přijetí, fakulta 

může vyhlásit dodatečné přijímací řízení (2. kolo). Vyhlášení se předpokládá v měsíci 

červenci 2023 s uzavřením pro podávání přihlášek v měsíci srpnu 2023. Informace 

budou případně oznámeny ve veřejné části internetových stránek fakulty. 

2. Pozvánky k přijímací zkoušce, termíny odevzdání dokladů o předchozím vzdělání a 

termíny zápisů nebudou rozesílány v listinné podobě, ale budou dostupné v aplikaci e-

přihlášky. 

3. Tyto podmínky byly schváleny Akademickým senátem FF OU dne 3. listopadu 2022. 

 

V Ostravě dne  

Č. j.: OU-/25-2022 

 

 

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

   děkan 

4 přílohy 

 



Příloha č. 1 

8 

 

Seznam studijních programů a jejich variant nabízených pro akademický rok 2023/2024  

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 Pozn. 

Min. 

body 

Max. počet 

přijímaných 

Filozofie 
completus  P + K písemná zkouška na PC  50 30 + 40 
maior P písemná zkouška na PC A 50 20 

minor P písemná zkouška na PC A 50 20 

Základy společenských 

věd 

ZSV se zaměřením na vzdělávání P písemná zkouška na PC  50 40 

minor P písemná zkouška na PC A 50 20 

Historie 

completus P písemná zkouška  50 40 
maior P písemná zkouška A 50 30 

minor P písemná zkouška A 50 30 

Dějepis se zaměřením na vzdělávání P písemná zkouška B 50 40 

Anglická filologie 

completus P písemná zkouška  60 20 
specializace: AJ pro odbornou a profesní 

komunikaci 
P + K písemná zkouška  60 20 + 20 

maior P písemná zkouška A 60 10 

minor P písemná zkouška A 60 40 

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání P písemná zkouška B 60 25 

Český jazyk a literatura 

completus P písemná a ústní zkouška  50 25 
maior P písemná a ústní zkouška A 50 20 

minor P písemná a ústní zkouška A 50 20 

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání P písemná a ústní zkouška B 50 40 

Čeština pro cizince 

completus P 
ústní zkouška + 

zhodnocení materiálů 
2,A 60 15 

maior P ústní zkouška+ 

zhodnocení materiálů 
2,A 60 15 
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minor P 
ústní zkouška+ 

zhodnocení materiálů 
2,A 60 15 

Německá filologie 

completus P ústní zkouška  60 25 
specializace: NJ pro odbornou a profesní 

komunikaci  
P + K ústní zkouška  60 30 + 20 

maior P ústní zkouška A 60 10 

minor P ústní zkouška A 60 10 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání P ústní zkouška B 60 15 

Latinský jazyk a kultura 

completus P ústní zkouška  50 20 
maior P ústní zkouška A 50 10 

minor P ústní zkouška A 50 10 

Latinský jazyk a kult. se zaměřením na vzdělávání P ústní zkouška A 50 10 

Polská filologie 

completus P ústní zkouška  50 30 
specializace: PJ pro odbornou a profesní komunikaci 

komunikaci  

K ústní zkouška  50 30 

maior P ústní zkouška A 50 30 

minor P ústní zkouška A 50 30 

Polský jazyk se zaměřením na vzdělávání P ústní zkouška B 50 30 

Francouzská filologie 

completus P bez zkoušky 3  20 
specializace: FJ pro odbornou a profesní komunikaci 

komunikaci  

P + K bez zkoušky 3  30 + 20 

maior P bez zkoušky 3,A  20 

minor P bez zkoušky 3,A  20 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání P bez zkoušky 3,B  20 

Španělská filologie 

completus P ústní zkouška  50 20 
specializace: ŠJ pro odbornou a profesní komunikaci P + K ústní zkouška  50 60 + 30 

maior P ústní zkouška A 50 20 

minor P ústní zkouška A 50 20 

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání P ústní zkouška B 50 30 

Ruská filologie 

completus P písemná zkouška  50 35 
specializace: RJ pro odbornou a profesní 

komunikaci 
P + K písemná zkouška  50 35 + 30 

maior P písemná zkouška A 50 35 

minor P písemná zkouška A 50 35 



Příloha č. 1 

10 

 

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání P písemná zkouška B 50 35 

Psychologie completus P písemná zkouška na PC  50 70 

Sociologie 
completus P na základě výsledků ze SŠ 1,3 60 

 

60 

maior P na základě výsledků ze SŠ 1,3,A 60 10 

minor P na základě výsledků ze SŠ 1,3,A 60 20 

Dějiny umění 

completus P písemná zkouška  50 40 
specializace: Památková péče se zam. na tech. pam. 

památky  

P písemná zkouška  50 30 

maior P písemná zkouška A 50 30 

minor P písemná zkouška A 50 30 

Dějiny výtvarné kultury se zaměřením na vzdělávání P písemná zkouška B 50 30 

 



Příloha č. 1 

11 

 

Navazující magisterské studijní programy (standardní délka studia 2 roky) 

Název studijního programu Varianty Forma Způsob ověření Pozn. 
Min. 

body 

Max. počet 

přijímaných 

Filozofie 
completus P ústní zkouška  50 30 
maior P ústní zkouška A 50 20 

minor P ústní zkouška A 50 20 

Filozofická studia1 completus P ústní zkouška  50 10 

Historie 

completus P ústní zkouška  50 20 
specializace: Hospodářské a sociální 

dějiny  

P ústní zkouška  50 10 

specializace: Kulturní dějiny P ústní zkouška  50 10 

maior P ústní zkouška A 50 10 

minor  P ústní zkouška A 50 10 

Středoevropská historická studia 

se zaměřením na české, polské a 

slovenské dějiny1 

completus P ústní zkouška  50 10 

Anglická filologie 

completus P 
písemná zkouška + 

zhodnocení portfolia 
2 60 20 

specializace: Angličtina pro překlad P 
písemná zkouška + 

zhodnocení portfolia 
2 60 20 

maior P 
písemná zkouška + 

zhodnocení portfolia 
2A 60 10 

minor P 
písemná zkouška + 

zhodnocení portfolia 
2A 60 10 

Český jazyk a literatura 
completus P písemná a ústní zkouška  50 20 
maior P písemná a ústní zkouška A 50 10 

minor P písemná a ústní zkouška A 50 10 

 
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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Čeština pro cizince completus P 
ústní zkouška + zhodnocení 

materiálů 
2,A 60 15 

Německá filologie 

completus P + K ústní zkouška  60 15 + 15 
specializace: Němčina pro překlad P ústní zkouška  60 30 

maior P ústní zkouška A 60 10 

minor P ústní zkouška A 60 10 

Latinský jazyk a kultura 

středověku 

completus P ústní zkouška  50 20 
maior P ústní zkouška A 50 10 

minor  P ústní zkouška A 50 10 

Polská filologie 

completus P písemná zkouška  50 20 
specializace: Polština pro překlad P písemná zkouška  50 20 

maior P písemná zkouška A 50 10 

minor P písemná zkouška A 50 10 

Francouzská filologie 

completus P bez zkoušky   10 
specializace: Francouzština pro překlad P bez zkoušky   20 

maior P bez zkoušky A  10 

minor P bez zkoušky A  10 

Španělská filologie 

completus P bez zkoušky   20 
specializace: Španělština pro překlad P bez zkoušky   20 

maior P bez zkoušky A  10 

minor P bez zkoušky A  10 

Ruská filologie 

completus P ústní zkouška  50 20 
specializace: Ruština pro překlad P ústní zkouška  50 25 

maior P ústní zkouška A 50 20 

minor P ústní zkouška A 50 20 

Dějiny umění 

completus P ústní zkouška  50 20 
specializace: Monumentika a publicita 

průmysl. dědictví 

P ústní zkouška  50 20 

maior P ústní zkouška A 50 20 

minor  P ústní zkouška A 50 20 

Literární studia completus K ústní zkouška  50 15 
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Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy (standardní délka studia 2 roky) 

Název studijního programu Varianty Forma Způsob ověření Pozn. 
Min. 

body 

Max. počet 

přijímaných 

Učitelství pro střední školy2 

Anglický jazyk P 
písemná zkouška + 

zhodnocení portfolia 
C 60 20 

Německý jazyk P bez zkoušky C  15 

Francouzský jazyk P bez zkoušky C  10 

Španělský jazyk P bez zkoušky C  20 

Ruský jazyk P ústní zkouška C 50 20 

Polský jazyk P ústní zkouška C 50 10 

Český jazyk a literatura P písemná a ústní zkouška C 50 25 

Dějepis P ústní zkouška C 50 20 

Dějiny výtvarného umění P ústní zkouška C 50 10 

Základy společenských věd P ústní zkouška C 50 40 

 

Doktorské studijní programy (standardní délka studia 4 roky) 

Název studijního programu Forma Způsob 

ověření 

Pozn. Min. body Max. počet 

přijímaných Filozofie P + K ústní zkouška projekt  50 6 

Historické vědy P + K ústní zkouška projekt 50 10 

Románská filologie P + K ústní zkouška projekt 70 5 

Český jazyk P + K ústní zkouška projekt 70 5 

Anglická filologie P + K ústní zkouška projekt 60 4 

Teorie a dějiny české literatury P + K ústní zkouška projekt 50 5 

Literární věda – teorie a dějiny národních literatur P + K ústní zkouška projekt 50 5 

Německá filologie P + K ústní zkouška projekt 80 5 

 
2 Uchazeč si volí dvě specializace. Jsou možné také kombinace se specializacemi nabízenými Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity – viz nabídky těchto 
fakult. 
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Polský jazyk P + K ústní zkouška projekt 50 7 

Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika P + K ústní zkouška projekt 50 7 

 

Vysvětlení k poznámkám a vysvětlivkám: 

P = prezenční forma studia 

K = kombinovaná forma studia 

Projekt = uchazeč o studium v doktorském studijním programu je povinen odevzdat do termínu pro podávání přihlášek projekt své disertační práce. 

1. Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Blíže viz informace uvedené v Příloze č. 2. 

2. Požadavky na portfolio a jeho zhodnocení viz informace uvedené v Příloze č. 2 a 3. 

3. Uchazeči jsou povinni prokázat znalost českého jazyka (mimo uchazečů z ČR a SR) – viz čl. 4 odst. 4 a 5.  

 

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. U bakalářského studijního programu Čeština pro cizince lze volit 

kombinaci pouze se studijními programy Francouzská filologie, Španělská filologie, Německá filologie, Polská filologie a Ruská filologie. 

Studijní programy Filozofické fakulty, které se realizují jako sdružené studium, lze studovat i s vybranými programy Přírodovědecké nebo 

Pedagogické fakulty (např. Biologie – Španělská filologie). 

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. 

Studijní programy Filozofické fakulty, které se realizují jako sdružené studium, lze studovat i s vybranými programy Přírodovědecké nebo 

Pedagogické fakulty (např. Španělská filologie se zaměřením na vzdělávání – Biologie). 

C. V rámci navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy si uchazeč volí kombinaci dvou aprobací (např. Španělský 

jazyk – Dějepis). Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního 

programu Učitelství pro střední školy. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-

psychologického základu bakalářského studia. Maximum bodů, které může uchazeč získat u přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie, je 100.  

V rámci programu Učitelství pro střední školy lze kombinovat i s vybranými aprobacemi Přírodovědecké nebo Pedagogické fakulty (např. Biologie 

– Španělský jazyk).  
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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, maior, minor  

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemná 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který bude prověřovat základní znalosti 

problematiky humanitních a společenských věd s důrazem na orientaci v oblasti filozofie a jejích 

disciplín. 

 

Kritéria pro vyhodnocení  

U každé otázky je jen jedna odpověď správná. Správná odpověď se hodnotí přidělením vždy stejného 

počtu bodů, za nesprávnou odpověď se body neodčítají. V testu je možné získat maximálně 100 bodů, 

přičemž minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí  

Ne. 

 

Doporučená literatura 

Blecha, Ivan: Filosofie – základní problémy. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002. 

Blecha, Ivan: Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000. 

Kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, Brno 2017. 

 

Studijní program:  Základy společenských věd 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – maior, 

minor 

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemná. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který bude prověřovat základní znalosti 

problematiky společenských věd, schopnost logického myšlení a schopnost porozumět odbornému 

textu a jádru problému. Prověřují se i znalosti a schopnost orientace v současném společenském dění 

(politika, ekonomika, zahraniční vztahy, kultura, umění). 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

U každé otázky je jen jedna odpověď správná. Správná odpověď se hodnotí přidělením vždy stejného 

počtu bodů, za nesprávnou odpověď se body neodčítají. V testu je možné získat maximálně 100 bodů, 

přičemž minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Ne. 

 

Doporučená literatura 

Blecha, Ivan: Filosofie – základní problémy. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002. 

Blecha, Ivan: Filosofická čítanka. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000. 

Kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, Brno 2017. 
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Studijní program:  Historie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, maior, minor, dějepis se zaměřením na vzdělávání 

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemný test. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Písemná zkouška ověřuje základní orientaci v základní faktografii českých i obecných dějin od starověku 
do počátku 90. let 20. století v rozsahu látky obsažené v současně užívaných učebnicích pro výběrové 
střední školy (viz níže seznam doporučené literatury). Cílem testu je rovněž prověření schopnosti 
uchazečů vyvozovat souvislosti historických událostí, jevů a procesů a také schopnost orientace v 
základním historickém pojmosloví. 
 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Kritériem pro vyhodnocení budou výsledky písemného testu. Každá otázka je bodově ohodnocena 

zvlášť, celkový počet bodů je 100. Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pro složení písemné 

přijímací zkoušky je nutné dosáhnout minimálního 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. 

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, minor, angličtina pro odbornou a profesní komunikaci 

(prezenční i kombinované), anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemný test. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

U přijímací zkoušky z angličtiny mají uchazeči prokázat vstupní vědomosti na úrovni minimálně B2 

(samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což 

odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. Písemná zkouška je zaměřena 

na ověření jazykové kompetence uchazeče, čtení s porozuměním a rovněž na kulturu, historii a literaturu 

anglofonních zemí. Od studentů se očekává zájem o obor a orientace v historii i v současné situaci 

v anglicky hovořících zemích nad rámec učiva probíraného v hodinách anglického jazyka na 

střední škole. 

Uchazeč může v písemném testu získat celkem 100 bodů. Počet otázek a typy testových úkolů mohou 

být v aktuálním testu pozměněny, celkový počet bodů (100) je vždy zachován. Od uchazečů se očekává 

dobrá znalost českého jazyka a rovněž zadání testových úkolů bude napsáno česky. 

Struktura testu: 
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1. test anglické jazykové kompetence (max. 70 bodů) 

2. kulturně-historicko-literární část (max. 30 bodů) 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Za nesprávná řešení body nebudou odečítány. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno 

bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout 

předepsaného počtu šedesáti bodů (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 

Ackroyd, P. (2004). Albion. Kořeny anglické imaginace. Praha: BB art.  

Bromhead, P. (1990). Life in modern America. London: Longman.  

Bromhead, P. (1993). Life in modern Britain. Harlow: Longman.  

Campbell, N., & Kean, A. (2012). American cultural studies: an introduction to American culture (3rd 

ed). London: Routledge.  

Falk, R. (1993). Spotlight on the USA. Oxford: Oxford University.  

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'Callaghan, B. (1997). An illustrated history of the USA. Essex: Longman.  

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

Peprník, J. (2004). Británie a USA: ilustrované reálie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.  

Peprník, J. (2012). Češi a anglofonní svět: kontakty a percepce: (lexikon osob od středověku po rok 

1989). Olomouc: Univerzita Palackého.  

Purvis, T. L. (2000). Encyklopedie dějin USA. Praha: Ivo Železný.  

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:  Český jazyk a literatura 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, maior, minor, český jazyk a literatura se zaměřením na 

vzdělávání 

 

Forma přijímací zkoušky 

Kombinovaná. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Zkouška se skládá z části písemné (český jazyk) a ústní (česká literatura). 

 

 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů (maximum je 100 bodů), 

přičemž se sčítají body z písemné a ústní části.  

Písemná část (český jazyk; min. 0, max. 50 bodů; odpovědi hodnoceny 2 nebo 3 body dle náročnosti 

úkolu) je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy 1) znalosti z oblasti lingvistiky a 

českého jazyka v rozsahu maturitní zkoušky, 2) kompetenci vyhledat informace v textu a správně je 

interpretovat. 
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Ústní část (česká literatura; min. 0, max. 50 bodů) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě 

otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je 

seznam přečtené literatury, který student předloží při ústní části (seznam by měl ukázat čtenářské zájmy 

uchazeče nejen v okruhu maturitní četby). Pohovor prověřuje orientaci v literárních dějinách i širší 

kulturní přehled, zaměřuje se na motivaci ke studiu a zájem o studium (k ústní části může student donést 

i ukázky vlastní tvorby, literární, publicistické, odborné). 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 

Doporučená literatura 

HUBÁČEK, J., JANDOVÁ, E., SVOBODOVÁ, D., SVOBODOVÁ, J. Čeština pro učitele. Opava: Vade 

Mecum Bohemiae, 2010. 

KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 
2017. 

Literatura pro střední školy 1.–4. Brno: Didaktis. 

Literatura v souvislostech pro SŠ 1.–4. Plzeň: Fraus. 
MOCNÁ Dagmar – PETERKA Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl: Paseka, 

2004.  
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 

2019. 

 

 
Studijní program:  Čeština pro cizince 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, maior, minor 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní + zhodnocení požadovaných materiálů. 

 

Obsah přijímací zkoušky a požadovaných materiálů 

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

on-line pohovoru v českém jazyce, kde uchazeč představí sebe, své zájmy a motivaci ke studiu češtiny. 

Během pohovoru bude ověřována úroveň češtiny uchazeče, jeho motivace ke studiu. Témata pohovoru: 

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

jídlo, cestování apod.). 

 

Minimální vstupní úroveň češtiny je A1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR), 

protože výuka (přednášky, semináře) 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 může případně sloužit 

jako mediační jazyk v prvních týdnech zimního semestru prvního ročníku studia. 

 

Uchazeč je povinen nejpozději do 15. března 2023 vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky 

strukturovaný životopis (CV – curriculum vitæ) v českém jazyce (min. rozsah 500 znaků). 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a požadovaných materiálů 

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

Hodnotí se: 

1.  Zaslané materiály (0–30 bodů). 

2.  Ústní pohovor (0–70 bodů). 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 
Doporučená literatura 

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

Program je určen pouze pro nerodilé mluvčí (cizince). 

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. (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, maior, minor, němčina pro odbornou a profesní komunikaci 

(prezenční i kombinované), německý jazyk se zaměřením na 

vzdělávání 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní přijímací zkouška. 

 
Obsah přijímací zkoušky 
Přijímací pohovor probíhá v německém jazyce. Uchazeč se představí a pohovoří o své motivaci ke 
studiu ve zvolené variantě studijního programu Německá filologie. V rámci pohovoru, který je zaměřen 
na běžná konverzační témata, se předpokládá schopnost samostatného souvislého projevu, schopnost 
adekvátně reagovat na dotazy a také obecná znalost reálií německy mluvících zemí.  
 
 
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 
Předmětem hodnocení je porozumění a schopnost reagovat v německém jazyce, komplexnost projevu, 
užitá slovní zásoba a také motivace ke studiu zvolené varianty studijního programu. 
Vyžadují se znalosti a jazykové dovednosti na úrovni maturitní zkoušky z německého jazyka, tedy B1/B2 
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Maximální počet bodů, který uchazeč může u přijímací zkoušky získat, je 100. Minimem pro úspěšné 
vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů. 
  
Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 
Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na 
certifikáty o vykonaných zkouškách z německého jazyka. 
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Doporučená literatura 
Středoškolské učebnice odpovídající min. úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky, např. Direkt interaktiv, Super!, d.leicht, Studio[21] apod. 

 

 
Studijní program:  Latinský jazyk a kultura 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, maior, minor, latinský jazyk a kultura se zaměřením na 

vzdělávání 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Předmětem pohovoru je 1/ zájem uchazeče o obor a jeho motivace ke studiu, 2/ prezentace přečteného 

díla z antické literatury (v českém překladu) nebo vybrané osobnosti či události antických dějin podle 

volby uchazeče. K přípravě na pohovor může uchazeč využít tituly obsažené v seznamu doporučené 

literatury. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky  

Podle úrovně odpovědi může uchazeč za první téma pohovoru získat maximálně 30 bodů, za druhé 

téma pohovoru maximálně 70 bodů. Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 

50. Hodnotí se intenzita zájmu o obor, přesnost uváděných informací a schopnost argumentace. 

 

Doporučená literatura 

Překlady děl antických autorů uveřejněné např. v edicích Antická knihovna a Antická próza. 
Monografie zabývající se problematikou antické kultury a civilizace, např.: 
Jan Burian, Římské impérium, Praha 1997. 
Jan Burian – Pavel Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 2015. 
Werner Eck, Augustus a jeho doba, Praha 2004. 
Michael Grant, Dějiny antického Říma, Praha 1999. 
Michael Grant, Římští císařové, Praha 2002. 
Radislav Hošek – Růžena Dostálová, Antická mystéria, Praha 1997. 
Radislav Hošek – Václav Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990. 
Jana Kepartová, Římané a Evropa, Praha 2005. 
Eva Stehlíková, Římské divadlo, Praha 1993. 
Wilfried Stroh, Latina je mrtvá, ať žije latina!, Praha 2016. 
Jiří Šubrt, Římská literatura, Praha 2005. 
 
Popřípadě vybraná hesla z encyklopedií a příruček: 
Eva Kuťáková – Anežka Vidmanová a kol., Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004. 
Gerhard Löwe – Heinrich A. Stoll, ABC antiky, Praha 2005 (nebo 1. vyd.). 
René Martin a kol., Slovník řecko-římské mytologie a kultury, Praha 1993. 
Slovník antické kultury, Praha 1974. 
Ludvík Svoboda a kol., Encyklopedie antiky, Praha 1973. 
Ladislav Varcl a kol., Antika a česká kultura, Praha 1978. 

 

Pro studium programu není požadována vstupní znalost latiny, s výukou jazyka se začíná od základů. 

Zájemcům se doporučuje, aby se alespoň částečně seznámili s učivem některé středoškolské učebnice 

latiny (např. Pech, Jiří: Latina pro gymnázia I, Praha 2012; Seinerová, Vlasta: Latina pro střední školy I, 

Praha 2009).  

 
 

Studijní program:  Polská filologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, maior, minor, polština pro odbornou a profesní komunikaci 

(kombinovaná), polský jazyk se zaměřením na vzdělávání 
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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 zvolené variantě studijního 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. 

 

Ústní pohovor bude zaměřen mj. na tyto oblasti: historie a současnost polštiny, současná polská 

literatura, známí polští spisovatelé a jejich tvorba, česko-polské kulturní, literární, jazykové a 

společensko-ekonomické vztahy, 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) a znalost česko-polských kulturních vztahů v minulosti i současnosti v rozsahu 

uvedené doporučené literatury. 

 

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 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 zohledněny ani bodově bonifikovány. 

 

Doporučená literatura 

Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000. (zde mj.: „Úvodní studie – Tisíc let 

polského písemnictví“) 

Krejčí, K.: Dějiny polské literatury. Praha 1953. 

Topolski, J.: Historia Polski. Poznań 2015. 

Řezník, M.: Polsko (Stručná historie států). Praha 2002. 

Jurek, T., Wihoda, M., Friedl, J., Řezník, M.: Dějiny Polska. Praha 2017.  

Kadłubiec, K. (Red.): Polská národní menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava 1997. 

Siatkowski, J., Basaj, M.: Słownik czesko-polski. Warszawa 2018. 

Oliva, K. (Red.): Polsko-český slovník. Praha 2012. 

Kowalska, M.: Polština nejen pro samouky. Praha 2017. 

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

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

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, maior, minor, francouzština pro odbornou a profesní 

komunikaci (prezenční i kombinované), francouzský jazyk se 

zaměřením na vzdělávání 

http://www.poland.gov.pl/
http://www.polski.info/
http://www.popolskupopolsce.edu.pl/
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Forma přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky (povinnost prokázání znalosti českého jazyka podle čl. 4 odst. 4 těchto 

podmínek). 

Vyžadují se znalosti a jazykové dovednosti na úrovni maturitní zkoušky z francouzského jazyka, tedy 

B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 

Kritéria pro vyhodnocení  

Pokud uchazeč nedoloží znalost českého jazyka v stanoveném termínu podle čl. 4, odst. 4 a 5 

Podmínek, obdrží 0 bodů. 

  

 
Studijní program:  Španělská filologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, maior, minor, španělština pro odbornou a profesní 

komunikaci (prezenční i kombinované), španělský jazyk se zaměřením 

na vzdělávání 

 

Forma přijímací zkoušky 

ústní zkouška  během pohovoru se členy přijímací komise uchazeč prokáže svou 

motivaci ke studiu, zájem o studovaný obor a základní orientaci 

v reáliích a literatuře Španělska a španělsky hovořících zemí. Pohovor 

je veden v českém jazyce a je hodnocen bodově na škále 0–100. 

Minimum pro úspěšné složení přijímací zkoušky je 50 bodů. 

Předpokládá se znalost španělského jazyka na úrovni B1 (samostatný 

uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu 

středoškolského učiva. 

Doporučená literatura: 

Carrasco, M. J., & Solé, B. L. (1997). Reálie: Španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus. 

Chamorro, C., Martínez, S. M., & Murillo, N. (2010). Todas las voces: Curso de cultura y civilización. 

Barcelona: Difusión.  

Cortés, R. S. (2010). Nuevo ¿Adónde?: Conocer España y los países hispanohablantes. Dubicko: 

INFOA. 

Fenclová, J., Solé, B. L., & Carrasco, M. J. (2000). Literatura španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus. 

Gajdová, D. (2009). Španělština: Otázky & odpovědi nejen k maturitě. Dubicko: INFOA. 

+ učebnice běžně používané na středních školách  

 

 

 

Studijní program:  Ruská filologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, maior, minor, ruština pro odbornou a profesní komunikaci 

(prezenční i kombinované), ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání 

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemná. 

 

 

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 (viz přehled doporučené literatury). 

Vzhledem ke skutečnosti, že studijní program je podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 

v platném znění akreditován v českém jazyce a že organickou součástí studijního plánu je výuka 
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českého jazyka a disciplín zaměřených na překlad a tlumočení z ruštiny do češtiny a z češtiny do ruštiny, 

je u všech uchazečů podmínkou pro přijetí znalost češtiny na úrovni maturitní zkoušky. 

 

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 ze tří okruhů: 

1. test jazykové úrovně (mluvnice, slovní zásoba), 

2. znalost ruské literatury a reálií, 

3. překlad textu (cca 10 řádků) z ruštiny do češtiny. 

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 

Balcar, M. Ruská gramatika v kostce. VŠE, Praha 1997 (a jiná vydání) 

Fozikoš, A. - Reiterová, T. Reálie rusky mluvících zemí. FRAUS, Plzeň 1998 

Jelínek, S. - Folprechtová, J. - Hříbková, R. - Žofková, H.: Raduga 1., 2. FRAUS, Plzeň 1996, 1997 

Jelínek, S. - Hříbková, R. - Žofková, H. - Alexejeva, L. Raduga po novomu 1., 2. FRAUS, Plzeň 2007 

Matyušová, Z. Čítanka ruských literárně-kulturních textů. FRAUS, Plzeň 2004 
Panorama ruské literatury. Albert, Boskovice 1995 
Ruská mluvnice pro střední školy. SPN, Praha 1986 (a další vydání) 
Sováková, J. - Filipov, V. Přehled ruské literatury. FRAUS, Plzeň 1999 

 

 

Studijní program:  Psychologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus  

 

Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který prověřuje znalosti z psychologie a biologie 

člověka (včetně latinské terminologie) a ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, 

filozofie, politologie, historie, ekonomie). Test obsahuje také matematické úlohy, ve kterých 

uchazeči/uchazečky prokazují schopnosti logického uvažování. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Písemný test se skládá z 50 uzavřených otázek se čtyřmi možnostmi odpovědí. Správná je jenom jedna 

možnost. Za každou správnou odpověď získá uchazeč 2 body. V případě žádné odpovědi, chybné 

odpovědi nebo dvou a více odpovědí nezíská uchazeč v rámci této otázky žádný bod.  

Uchazeč/uchazečka může získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 

nutno získat alespoň 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

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

 

Doporučená literatura 

ADAMOVÁ, L., DUDÁK, V., VENTURA, V. Základy filosofie, etiky: základy společenských věd pro 

střední školy. Praha: Fortuna, 2004. 

BUČEK, L. et al. Občanský a společenskovědní základ: přehled středoškolského učiva. Brno: Edika, 

2019. 

BURIÁNEK, J. Sociologie: uvedení do základů sociologie pro gymnázia, vyšší odborné školy a 

neoborové vysokoškolské studium. Praha: Fortuna, 2008. 

HELUS, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2018. 

MYERS, D. G. Sociální psychologie. Brno: Edika, 2016. 
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NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDERICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., WAGENAAR, W. A. Psychologie 

Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. 

NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2021. 

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2022. 

ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Praha: Grada, 2010. 

THOROVÁ, K. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. 

 

 

Studijní program:  Sociologie 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, maior, minor  

 

Forma přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky (povinnost prokázání znalosti českého jazyka podle čl. 4 odst. 4 těchto podmínek) 

 

Jiné požadavky pro přijetí 

Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci 

předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá ze všech 

povinných předmětů (mimo známky z chování). 

Uchazeči jsou povinni originál katalogového listu, popř. vysvědčení z předposledního a posledního 

ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy nahrát ve formátu pdf do aplikace e-

přihlášky, a to do 15. března 2023. 

Zároveň jsou uchazeči povinni do 31. května 2023 doložit znalost českého jazyka. 

 

Kritéria pro vyhodnocení  

Oba průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně: 

průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů 

průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů 

průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů 

průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů 

průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů 

průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů 

průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů 

průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů 

průměr 3,00 = 50 bodů 

průměr 3,01 a výše = 40 bodů 

Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů. Pokud uchazeč nedoloží znalost českého jazyka 

ve stanoveném termínu, získá 1 bod. Pokud uchazeč nedoloží prospěch ze střední školy, získá 0 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí  

Ne. 

 

 

Studijní program:  Dějiny umění 

Typ studijního programu:  bakalářský 

Varianty:  completus, maior, minor, dějiny výtvarné kultury se zaměřením na 

vzdělávání, památková péče se zaměřením na technické památky (viz 

níže) 

 

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemná zkouška formou testu. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Test ze základní orientace v českých a světových dějinách umění a z kulturních dějin. 

 



Příloha č. 2 – BAKALÁŘSKÉ studijní programy   

25 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Uzavřený test (možnosti a, b, c …, jen jedna správná odpověď), za špatné odpovědi se body neodečítají. 

Minimální počet bodů pro přijetí 50. Maximální počet bodů 100. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nepromíjí se. 

 

 

Varianta:    památková péče se zaměřením na technické památky 

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemná zkouška formou testu. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Test se základní orientace v dějinách průmyslu, kulturních dějinách a všeobecném přehledu a orientaci 

v technických památkách. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Uzavřený test (možnosti a, b, c …, jen jedna správná odpověď), za špatné odpovědi se body neodečítají. 

Minimální počet bodů pro přijetí 50. Maximální počet bodů 100. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nepromíjí se. 

 

Doporučená literatura (pro všechny varianty) 

Jaroslav Herout, Naše stavební památky, Praha 2008. 

Jaroslav Herout, Slabikář návštěvníků památek, Praha 2001. 

Ernst H. Gombrich, Příběh umění, Praha 2006. 

Ernst H. Gombrich, Tajemství obrazu a jazyk umění, Praha 2010. 

O. J. Blažíček, J. Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, Praha 2013. 

Dějiny českého výtvarného umění, I. - VI., Praha 1984-2007. 

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. - IV. Praha 2001. 
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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, maior, minor  

 

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, maior, minor, hospodářské a sociální dějiny, kulturní dějiny 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Prověřuje se znalost české 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 z oblasti dějin českých zemí v širším evropském kontextu a 

regionálních dějin (primárně míněn region původu nebo bydliště uchazeče) od starověku do počátku 

90. let 20. století. Výběr otázek se obvykle váže k oblasti odborného zájmu uchazeče: např. téma 

bakalářské práce (pokud se dotýká historie či příbuzných humanitních vědních disciplín), zamýšlené 

téma magisterské práce apod. Obě otázky jsou hodnoceny zvlášť v bodovém rozmezí 1–50 bodů 

(0 bodů 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 

Velké dějiny zemí Koruny české, 1-15. Praha: Paseka 1999-2007. 
Collins, R.: Evropa raného středověku 300–1000. Praha 2005. 
Diner, D.: Porozumět 20. století. Brno 2010. 
Graus, F.: Živá minulost. Středověká tradice a představy středověku. Praha 2017. 
Hlavačka, M. a kol: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. Praha 2014. 
Hay, D.:. Evropa pozdního středověku 1300-1500. Praha, 2010. 
Hroch, M.: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady vytváření moderních evropských 

národů. Praha 2009. 
Hroch, M.: Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy. Praha 2016. 
Evans, Robert. Vznik habsburské monarchie 1550–1700. Praha 2003. 
Judt, T.: Poválečná Evropa. Historie po roce 1945. Praha 2008. 
Malíř, J. – Řepa, M.: Morava na cestě k občanské společnosti. Brno 2018. 
Nodl, M. – Šmahel, Fr.: Člověk českého středověku. Praha 2002. 
Rákosník, J. – Spurný, M. – Štaif, J.: Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity 
v letech 1848 – 1989. Praha 2018. 
Rychlík, J.: Československo v období socialismu. Praha 2020. 
Šmahel, Fr.: Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha 2001 
Válka, Josef: Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1996. 
Válka, J.: Středověká Morava. Brno 1999. 
 

 

 

 

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

a slovenské dějiny 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus  
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Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Prověřuje se znalost české 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 z oblasti dějin českých zemí či regionálních dějin (primárně 

míněn region původu nebo bydliště uchazeče) od starověku do počátku 90. let 20. století; druhá 

z problematiky středoevropských dějin s akcentem na sousední státy (Polsko, Slovensko). Výběr 

konkrétního znění první otázky se rovněž obvykle váže k oblasti odborného zájmu uchazeče: např. téma 

bakalářské práce (pokud se dotýká historie či příbuzných humanitních vědních disciplín), zamýšlené 

téma magisterské práce apod. Obě otázky je 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 

Carbonell, Charles-Olivier - Biloghi, Dominique -  Limouzin, Jacques: Evropské dějiny Evropy, 1-
2. Praha: Karolinum, 2003. 

Friedl, Jiří – Jurek, Tomasz – Řezník, Miloš – Wihoda, Martin: Dějiny Polska. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2017. 

Hroch, M.: Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy. Praha 2016. 
Kováč, Dušan. Dějiny Slovenska. Praha: Lidové noviny, 1998. 
Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914 – 1992. Praha 2012. 
Thamer, Hans-Ulrich. Dějiny světa: globální dějiny od počátků do 21. století, 1-6. Praha: Vyšehrad, 

2012-2014. 
Veber, Václav. Dějiny sjednocené Evropy od antických počátků do současnosti. Praha: Lidové noviny, 

2004. 
Velké dějiny zemí Koruny české, 1-15. Praha: Paseka 1999-2007. 
 

 

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, maior, minor, angličtina pro překlad 

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemný test + posouzení portfolia. 

Uchazeč je povinen pro portfolio použít formulář ve formátu pdf (viz níže) a nahrát jej do aplikace e-

přihlášky, a to do 15. března 2023. 

 

Obsah přijímací zkoušky a požadavky na portfolio 

1. Test anglické jazykové kompetence ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence – 

zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky). 

2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat: 

i. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer: uchazeči 

v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium, 
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ii. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. 

Pokud uchazeč psal bakalářskou práci na druhém oboru, připraví strukturované shrnutí této 

bakalářské práce. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí 

výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v 

angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků včetně mezer) na odborné téma z předchozího 

studia. 

 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a portfolia 

Celkový počet bodů je 100. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 60 bodů. 

 

1. Test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 (dle SERRJ): uchazeč může získat až 60 bodů. 

Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž 

jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.  

 

Pro variantu Angličtina pro překlad: Test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 (dle 

SERRJ) a test české jazykové kompetence na úrovni C2: uchazeč může získat až 60 bodů. Za 

nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno 

bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.  

 

 

2. Hodnocení portfolia – proběhne komisionálně, uchazeč může získat až 40 bodů: 

i. Strukturovaný motivační dopis v angličtině: komise přihlédne k jazykové úrovni a relevanci 

motivačního dopisu s ohledem na zvolený studijní program, uchazeč může získat až 20 bodů 

podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům: 

a) Co konkrétně očekáváte od studia ve zvoleném navazujícím magisterském programu? 

(0–5 bodů) 

b) Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí 

se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5 bodů) 

c) Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí 

profesí či kariérou. (0–5 bodů). 

d) Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program 

nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce (0–5 bodů). 

Motivační dopis musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento 

stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán. 

 

ii. Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů) 

Text shrnutí musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento 

stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán. 

Komise přihlédne k jazykové úrovni shrnutí bakalářské práce. Uchazeč může získat až 20 bodů 

podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:  

a) téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body); 

b) cíle výzkumu (0–3 body); 

c) výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body); 

d) zkoumaný korpus/materiál (0–3 body); 

e) výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body); 

f) výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body).  

V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyly součástí výstupů nutných 

pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“) 

v rozsahu 2500 znaků (včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia.  

Komise přihlédne k jazykové úrovni eseje. Uchazeč může získat 20 bodů podle toho, jak 

adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:  

a) odborné téma a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body); 

b) cíle výzkumu (0–3 body); 

c) výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body); 

d) zkoumaný korpus/materiál (0–3 body); 
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e) výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body); 

f) výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body).  

 

Motivační dopis a shrnutí bakalářské práce musí být vytvořeno ve formuláři, který strukturovaně 
zaznamená odpovědi na jednotlivé body. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na 
https://ff.osu.cz/prijimaci-rizeni. Odpovědi v číslovaných kolonkách musí být rozsahu 400–500 znaků 
(včetně mezer). Formulář má tuto podobu: 
 

  Strukturovaný motivační dopis v angličtině (20 bodů) 

1. 
Co očekáváte od studia v navazujícím magisterském programu? (0–5 bodů) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

2. 
Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se 
studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5 bodů) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

3. 
Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí 
profesí či kariérou. (0–5 bodů) 
(odpověď musí obsahovat 400–-500 znaků včetně mezer) 

4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce 
zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce. (0–5 bodů) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

 

  Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů) 

1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

2. cíle výzkumu (0–3 body) 
(odpověď musí obsahovat 400500 znaků včetně mezer) 

3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body) 
(odpověď musí obsahovat 400500 znaků včetně mezer) 

4. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

5.  výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

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

o dosažených jazykových zkouškách a jiné podobné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány ani 

zohledněny. 

 

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.  

Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.  

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

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

 

Doporučená literatura pro variantu angličtina pro překlad 

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

Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.  

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

Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.  

Knittlová, D. K teorii a praxi překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.  

Levý, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.  

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

https://ff.osu.cz/prijimaci-rizeni
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Studijní program:  Český jazyk a literatura 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus, maior, minor 

 

Forma přijímací zkoušky 

Kombinovaná. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Zkouška se skládá z části písemné (český jazyk) a ústní (česká literatura). 
 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů (maximum je 100 bodů), 

přičemž se sčítají body z písemné a ústní části.  

Písemná část (český jazyk; min. 0, max. 50 bodů; odpovědi hodnoceny 2 nebo 3 body dle náročnosti 

úkolu) je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy 1) znalosti z oblasti lingvistiky a 

českého jazyka v rozsahu předchozího bakalářského studia programu Český jazyk a literatura nebo 

příbuzného programu (viz též seznam doporučené literatury); 2) kompetenci vyhledat informace v textu 

a správně je interpretovat; 3) orientaci v oboru a aktuálním dění v jazykovědě. 

Ústní část (česká literatura; min. 0, max. 50 bodů) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě 

otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je 

seznam přečtené beletrie a prostudované odborné literatury, který uchazeč u ústní části předloží. 

Uchazeč musí prokázat znalosti základní literárněvědné terminologie, přehled o významných 

literárněvědných příručkách, stejně jako velmi dobrou orientaci v dějinách literatury a schopnost vyložit 

literární dílo v širším kontextu.  

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 
Doporučená literatura 

CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2015. 
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001. 
HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.  
KARLÍK, P. NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 

2017. 
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012. 
LAMPRECHT, A. - ŠLOSAR, D. - BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986. 
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: 

NLN, 1998. 
MOCNÁ Dagmar – PETERKA Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů (Praha – Litomyšl: Paseka, 

2004.  
PETR, J. a kol. Mluvnice češtiny 1-3. Praha: Academia, 1986-1987. 
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 

2019. 
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. 

 

 
Studijní program:  Literární studia 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 
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Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška má podobu pohovoru. Východiskem pohovoru jsou předložené seznamy přečtené 

beletrie a prostudované odborné literatury. Předmětem pohovoru jsou základní literárněvědné pojmy, 

dějiny literatury, významné literárněvědné práce, všeobecný kulturní přehled. K pohovoru může 

uchazeč donést ukázky vlastní tvorby – literární, publicistické, odborné – a rovněž může přinést svou 

bakalářskou práci. Pohovor se zaměřuje i na motivaci ke studiu. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Komise zadá uchazeči dvě otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 50 bodů podle úrovně 

odpovědi. Uchazeč musí prokázat znalosti literárněvědné terminologie, přehled o významných 

literárněvědných příručkách stejně jako velmi dobrou orientaci v dějinách literatury a schopnost vyložit 

literární dílo v širších souvislostech; předpokládá se rovněž všeobecný kulturní přehled. Minimum pro 

splnění přijímacího pohovoru je 50 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Ne. 

 

Doporučená literatura 

HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.  

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

1998. 

MOCNÁ Dagmar – PETERKA Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů (Praha – Litomyšl: Paseka, 

2004. 

 

 
Studijní program:  Čeština pro cizince 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní + zhodnocení požadovaných materiálů. 

 

Obsah přijímací zkoušky a požadovaných materiálů 

Uchazeč je povinen zúčastnit se ve stanoveném termínu ústní příjímací zkoušky, která bude mít formu 
on-line pohovoru v českém jazyce. Témata pohovoru: představení se, zdůvodnění motivace ke studiu 
češtiny, předchozí studium a předpokládané téma magisterské diplomové práce. 
 
Minimální vstupní úroveň češtiny je B1 dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).  
 
Uchazeč je povinen nejpozději do 15. března 2023 vložit ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky tyto 
soubory:  
1. Motivační dopis v českém jazyce (min. rozsah 2 700 znaků, max. rozsah 5 400 znaků), v němž 
uchazeč popíše: dosavadní vysokoškolské studium (včetně tématu bakalářské práce), motivaci ke 
studiu češtiny v navazujícím magisterském studiu (včetně zhodnocení své jazykové úrovně a 
očekávání), dále popíše své odborné zaměření, včetně předpokládaného tématu magisterské 
diplomové práce, a další plány po ukončení studia (zejména s ohledem na využití znalosti češtiny a 
studovaného oboru). 
2. Strukturovaný životopis (CV – curriculum vitae) v českém jazyce (min. rozsah 1 000 znaků, max. 
rozsah 3 600 znaků). 
 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a požadovaných materiálů 

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

Hodnotí se: 

1) Zaslané materiály (0–30 bodů). 

2) Ústní pohovor (0–70 bodů). 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 
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Doporučená literatura 

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

Program je určen pro nerodilé mluvčí (cizince). 

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, maior, minor, němčina pro překlad 

 

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 promíjena. 

 

Doporučená literatura 

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

studijních programů. 
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Studijní program:  Latinský jazyk a kultura středověku 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus, maior, minor 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

1. Překlad úryvku latinského textu v rozsahu 10–15 řádků. 

2. Diskuze o tématu bakalářské práce. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

1. Schopnost porozumět latinskému textu a orientovat se v latinské gramatice (minimálně v rozsahu 

daném doporučenou literaturou): 80 bodů. 

2. Schopnost pojednat o pramenech a literatuře využitých ke zpracování tématu bakalářské práce, 

o zvolené metodě a dosažených výsledcích: 20 bodů. 

Pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je nutno získat alespoň 50 bodů, maximální možný zisk je 

100 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška se nepromíjí. 

 

Doporučená literatura 

Mikulová, Jana: Základní kurz latiny 1, Brno 2014 (dostupné on-line) 

Mikulová, Jana: Základní kurz latiny 2, Brno 2013. 

 

 
Studijní program:  Polská filologie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus, maior, minor (specializace polština pro překlad viz níže) 

 

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemná. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Vstupní požadavky pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Polská filologie 

(varianta: completus / maior / minor) vycházejí z obsahu bakalářských studijních oborů polské filologie 

na FF OU. Předpoklady pro vstup do magisterského studia se ověřují písemnou 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. 

Během písemné zkoušky nelze pracovat s překladovými, výkladovými, pravopisnými aj. slovníky. 

Písemná zkouška probíhá v polském jazyce v rozsahu uvedené doporučené literatury. Časová 

náročnost na vypracování písemné zkoušky činí max. 90 minut. 

 

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, které lze v testu získat, je 100. Každé správné řešení je bodově ohodnoceno 

úměrně náročnosti úkolu. Za nesprávná řešení nejsou odečítány body. V případě zvolení dvou či více 

řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro úspěšné složení 

zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu 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. 
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Doporučená literatura 

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

Damborský, J., Lotko, E.: Studia o współczesnym języku polskim. Olomouc 1992. 

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

Milewski, T.: Językoznawstwo. Warszawa 2004.  

Strutyński, J.: Gramatyka polska. Kraków 1998. 

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

Cegieła, B., Markowski, A.: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982. 

Miodek, J.: Jaka jesteś polszczyzno. Wrocław 2002.  

Miodek, J.: ABC polszczyzny. Wrocław 2002. 

Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998. 

Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2003. 

Lotko, E.: Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Olomouc 1997. 

 

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

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

Wrocław 2000. 

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

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

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

Eustachiewicz, L.: Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978. 

Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000. 

Fiut, A. V Evropě čili… (eseje nejen o polské literatuře). Olomouc 2001. 

 

Davies, N.: Boże igrzysko. Warszawa 1991. 

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

Topolski, J.: Historia Polski. Kraków 1992. 

Wandycz, P. S.: Střední Evropa od středověku po současnost. Praha 1998. 

 

 

Varianta:    polština pro překlad 

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemná. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Vstupní požadavky pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Polská filologie 

(varianta: Polština pro překlad) se prověřují písemnou zkouškou, která ověřuje uchazečovy znalosti 

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

fonetika a ortografie, srovnávací gramatika polštiny a češtiny, polská kultura a literatura. Dále jsou v 

rámci písemného testu ověřovány základní znalosti odborné translatologické terminologie a praktické 

překlady vět a ustálených spojení z/do polštiny. V rámci písemné zkoušky uchazeč také překládá 

souvislý obecně informační text v rozsahu přibližně 1000 znaků z/do polského jazyka. Během písemné 

zkoušky nelze pracovat s překladovými, výkladovými, pravopisnými aj. slovníky. Písemná zkouška 

probíhá v polském a českém jazyce v rozsahu uvedené doporučené literatury. Časová náročnost na 

vypracování písemné zkoušky činí max. 90 minut. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

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

správnost používaných gramatických, lexikálních prostředků a syntaktických struktur. K prokázání 

stanovené referenční úrovně musí být uchazeč schopen jasně a srozumitelně formulovat myšlenky a 

strukturovat text. Dále je hodnocena adekvátnost překladu (vč. překladu reálií a idiomů), stylistická, 

gramatická a lexikální správnost cílového textu, jazykové dovednosti a faktické znalosti odborné 

translatologické terminologie.  
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Maximální počet bodů, které lze v testu získat, je 100. Každé správné řešení je bodově ohodnoceno 

úměrně náročnosti úkolu. Za nesprávná řešení nejsou odečítány body. V případě zvolení dvou či více 

řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné. Pro úspěšné složení 

zkoušky je nutné dosáhnout předepsaného počtu 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 

Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1997. 
Damborský, J., Lotko, E.: Studia o współczesnym języku polskim. Olomouc 1992. 
Polański, K. (Red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Warszawa 1993. 
Milewski, T.: Językoznawstwo. Warszawa 2004.  
Strutyński, J.: Gramatyka polska. Kraków 1998. 
Bartmiński, J. (Red.): Współczesny język polski. Lublin 2001. 
Cegieła, B., Markowski, A.: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982. 
Miodek, J.: Jaka jesteś polszczyzno. Wrocław 2002.  
Miodek, J.: ABC polszczyzny. Wrocław 2002. 
Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998. 
Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2003. 
Lotko, E.: Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Olomouc 1997. 
 
Sławiński, J. (Red.): Słownik literatury polskiej. Wrocław 2000. 
Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J.: Słownik terminów literackich. 
Wrocław 2000. 
Miłosz, C.: Historia literatury polskiej. Kraków 1995. 
Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej. Warszawa 1964. 
Heska-Kwaśniewicz, K., Zeler, B. (Red.): Poezja polska – interpretacje. Katowice 2000. 
Eustachiewicz, L.: Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978. 
Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000. 
Fiut, A. V Evropě čili… (eseje nejen o polské literatuře). Olomouc 2001. 
 
Davies, N.: Boże igrzysko. Warszawa 1991. 
Kębłowski, J.: Dzieje sztuki polskiej. Warszawa 1987.  
Topolski, J.: Historia Polski. Kraków 1992. 
Wandycz, P. S.: Střední Evropa od středověku po současnost. Praha 1998. 
 
Gromová, E., Hrdlička, M., Vilímek, V. (Red.): Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací 
českých a slovenských autorů). Ostrava 2010. 
Knittlová, D: K teorii a praxi překladu. Olomouc 2000. 
Lotko, E.: Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava 1986. 
Lipiński, K.: Vademecum tłumacza. Kraków 2006. 
Pieńkos, J.: Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. 
Warszawa 1993. 

 

 
Studijní program:  Francouzská filologie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus, maior, minor, francouzština pro překlad 

 

Forma přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky. 

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Francouzská filologie může být přijat 

absolvent stejného nebo příbuzného bakalářského nebo magisterského studijního programu. 

Předpokládá se znalost francouzského jazyka na úrovni C1 podle SERRJ.  
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Studijní program:  Španělská filologie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus, maior, minor, španělština pro překlad 

 

 

Forma přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky. 

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Španělská filologie může být přijat absolvent 

stejného nebo příbuzného bakalářského nebo magisterského studijního programu. Předpokládá se 

znalost španělského jazyka na úrovni C1 podle SERRJ.  

 

 

Studijní program:  Ruská filologie 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus, maior, minor  

 

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  
Adamec, P. et al. Morfologie ruštiny I., II. Brno, 1996.  
Bezděk, J., Forman, M. et al. Posobie po leksikologii russkogo literaturnogo yazyka. Praha, 1974.  
Flídrová, H., Žaža, S. Sintaksis russkogo yazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc, 2005.  
Hrala, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha, 2007. 
Kasack, W. Slovník ruské literatury 20. století. Olomouc, 2000. 
Kopeckij, L. V. Morfologiya sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka. Praha, 1976. 
Novotný, V. Eseje o ruských spisovatelích. Cherm, 2006. 
15x o překladu. Praha, 1999.  
Oliverius, Z. F. Fonetika russkogo jazyka. Praha, 1997. 
Panoráma ruské literatury. Boskovice, 1995. 
Příruční mluvnice ruštiny I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha, 1976. 
Příruční mluvnice ruštiny II. Skladba. Praha, 1978. 
Žaža, S. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno, 1999.  
 

 

Varianta: Ruština pro překlad 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Během přípravy ke zkoušce překládá uchazeč z ruského do českého jazyka souvislý obecně informační 

text v rozsahu přibližně 1000 znaků. Je možné používat poskytnuté slovníky. Při pohovoru se obhajují 
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použitá překladatelská řešení, zjišťuje motivace uchazeče, diskutují případné chyby ve zkušebním 

překladu a prověřují základní znalosti o translaci. Prověřují se také znalosti problematiky profilujících 

odborných předmětů z bakalářského studijního programu: lexikologie, morfologie, syntax (na základě 

všeobecného lingvistického rozboru výchozího textu), ruská kultura, ruská literatura 19. a 20. století. 

Zkouška probíhá v ruském a českém jazyce. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Hodnotí se adekvátnost překladu (včetně překladu termínů a reálií), stylistická, gramatická a lexikální 
správnost cílového textu, 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) a českého jazyka na úrovni C2 (zkušený uživatel). 
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 

Adamec, P. et al. Morfologie ruštiny I., II. Brno, 1996.  
Bezděk, J., Forman, M. et al. Posobie po leksikologii russkogo literaturnogo yazyka. Praha, 1974.  
Flídrová, H., Žaža, S. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc, 2005.  
Kopeckij, L. V. Morfologiya sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka. Praha, 1976. 
Hečko, B. Dobrodružství překladu. Praha, 2000. 
Hrala, M., ed. Český překlad 1945-2003. Praha, 2003. 
Hrala, M., ed. Český překlad 2 (1945-2004). Praha, 2005. 
Hrala, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha, 2007. 
Hrdlička, M., ml. Literární překlad a komunikace. Praha, 1997. 
Kasack, W. Slovník ruské literatury 20. století. Olomouc, 2000. 
Knittlová, D. K teorii a praxi překladu. Olomouc, 2000. 
Kufnerová, Z. Překládání a čeština. Jinočany, 2003. 
Novotný, V. Eseje o ruských spisovatelích. Cherm, 2006. 
Oliverius, Z. F. Fonetika russkogo jazyka. Praha, 1997. 
15x o překladu. Praha, 1999. 
Panoráma ruské literatury. Boskovice, 1995. 
Příruční mluvnice ruštiny I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha, 1976. 
Příruční mluvnice ruštiny II. Skladba. Praha, 1978. 
Žaža, S. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno, 1999. 
Žváček, D. Kapitoly z teorie překladu I. (odborný překlad). Olomouc, 1995. 

 

 

Studijní program:  Dějiny umění 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

Varianty:  completus, maior, minor, monumentika a publicita průmyslového 

dědictví 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0–30). Uchazeč musí 

prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni standardů 

na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů. 

2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0–30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má 

přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, 

vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů.  

3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0–20). Prokázání základní orientace v problematice evropských 

dějin umění. 

4. Předložení seznamu prostudované literatury bude dokladem dosavadního zájmu uchazeče o studium 

památkové péče a ochrany kulturního dědictví (počet bodů 0–10). 
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5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium 

zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0–10). 

 

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. 

 

Doporučená literatura 

Carbonell, Ch. O - Biloghi, D. - Limouzin, J. - Rousseau, F. - Schulz, J. Evropské dějiny Evropy. 2. Od 

renesance k renesanci? (15. – 20. století), Praha 2003 

Davies. N. Evropa dějiny jednoho kontinentu, Praha 2005  

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. - IV. Praha 2004  

Petrasová, T. – Švácha, R. (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000. Arbor vitae 2017 

 

 
Studijní program:  Učitelství pro střední školy 

Typ studijního programu:  navazující magisterský 

 

Aprobace:  Anglický jazyk 

 

Forma přijímací zkoušky 

Písemný test + posouzení portfolia.  

 Uchazeč je povinen pro portfolio použít formulář ve formátu pdf (viz níže) a nahrát jej do aplikace e-

přihlášky, a to do 15. března 2023. 

 

Obsah přijímací zkoušky a požadavky na portfolio 

1. Test anglické jazykové kompetence ověřující pokročilou úroveň jazykové kompetence – 

zkušený/výše pokročilý uživatel cizího jazyka (úroveň C1 podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky). 

2. Součástí přihlášky bude portfolio, které bude obsahovat: 

i. strukturovaný motivační dopis v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer; uchazeči 

v něm uvedou rovněž související zájmy a zkušenosti mimo Bc. studium a uchazeči rovněž 

vysvětlí zájem o učitelství, 

ii. strukturované shrnutí bakalářské práce v angličtině v rozsahu 2500 znaků včetně mezer. 

Pokud uchazeč psal bakalářskou práci na druhém oboru, připraví strukturované shrnutí této 

bakalářské práce. V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyla součástí 

výstupů nutných pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v 

angličtině („paper“ v rozsahu 2500 znaků včetně mezer) na odborné téma z předchozího 

studia. 

 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a portfolia 

Celkový počet bodů je 100. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné dosáhnout alespoň 60 bodů. 

 

1. Test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 (dle SERRJ): uchazeč může získat až 60 bodů. 

Za nesprávná řešení nebudou odečítány body. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž 

jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.  

 

2. Hodnocení portfolia – uchazeč může získat až 40 bodů: 

i. Strukturovaný motivační dopis v angličtině: Komise přihlédne k jazykové úrovni a relevanci 

motivačního dopisu vzhledem ke zvolenému studijnímu programu; uchazeč může získat až 20 

bodů podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům: 

a) Co očekáváte od studia ve zvoleném navazujícím magisterském programu? (0–5 bodů) 
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b) Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí 

se studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5 bodů) 

c) Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí 

profesí učitele. (0–5 bodů). 

d) Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program 

nejvíce zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce (0–5 bodů). 

Motivační dopis musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento 

stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán. 

 

ii. Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů) 

Text shrnutí musí mít rozsah max. 2500 znaků (včetně mezer). Veškerý další text nad tento 

stanovený rozsah nebude do hodnocení započítán. 

Komise přihlédne k jazykové úrovni shrnutí bakalářské práce. Uchazeč může získat až 20 bodů 

podle toho, jak adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:  

a) téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body); 

b) cíle výzkumu (0–3 body); 

c) výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body); 

d) zkoumaný korpus/materiál (0–3 body); 

e) výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body); 

f) výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body).  

V případě, že vypracování bakalářské práce a její obhajoba nebyly součástí výstupů nutných 

pro úspěšné ukončení předchozího studia, musí uchazeč doložit esej v angličtině („paper“) 

v rozsahu 2500 znaků (včetně mezer) na odborné téma z předchozího studia.  

Komise přihlédne k jazykové úrovni eseje. Uchazeč může získat 20 bodů podle toho, jak 

adekvátně se vyjádřil k níže uvedeným bodům, které shrnutí musí obsahovat:  

a) odborné téma a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body); 

b) cíle výzkumu (0–3 body); 

c) výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body); 

d) zkoumaný korpus/materiál (0–3 body); 

e) výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body); 

f) výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body).  

 

Motivační dopis a shrnutí bakalářské práce musí být vytvořeno ve formuláři, který strukturovaně 
zaznamená odpovědi na jednotlivé body. Formuláře jsou k dispozici ke stažení na 
https://ff.osu.cz/prijimaci-rizeni. Odpovědi v číslovaných kolonkách musí být rozsahu 400–500 znaků 
(včetně mezer). Formulář má tuto podobu: 
 
 

  Strukturovaný motivační dopis v angličtině (20 bodů) 

1. 
Co očekáváte od studia v navazujícím magisterském programu? (0–5 bodů) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

2. 
Které z vašich předchozích zájmů a zkušeností studijních i mimo Bc. studium souvisejí se 
studiem v tomto navazujícím magisterském programu? Uveďte jak. (0–5 bodů) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

3. 
Uveďte, jak studium v tomto navazujícím magisterském programu souvisí s vaší budoucí 
profesí či kariérou. (0–5 bodů) 
(odpověď musí obsahovat 400–-500 znaků včetně mezer) 

4. Uveďte, co vás na zvoleném studijním oboru nejvíce zajímá/čím vás zvolený program nejvíce 
zaujal a napište, jaká je vaše představa o tématu magisterské práce. (0–5 bodů) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

 

  Shrnutí bakalářské práce v angličtině (20 bodů) 

1. téma bakalářské práce a jeho zařazení do oborového kontextu (0–3 body) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

2. cíle výzkumu (0–3 body) 
(odpověď musí obsahovat 400500 znaků včetně mezer) 

https://ff.osu.cz/prijimaci-rizeni
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3. výzkumná metodologie s odkazy a návazností na teoretický rámec práce (0–4 body) 
(odpověď musí obsahovat 400500 znaků včetně mezer) 

4. zkoumaný korpus/materiál (0–3 body) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

5.  výsledky výzkumu a jejich interpretace a vysvětlení (0–4 body) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

6. výhledy/doporučení pro další výzkum (0–3 body) 
(odpověď musí obsahovat 400–500 znaků včetně mezer) 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

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

o dosažených jazykových zkouškách a jiné podobné skutečnosti nebudou bodově bonifikovány ani 

zohledněny. 

 

Doporučená literatura 

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

Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.  

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

Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.  

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

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

 

 
Aprobace:  Německý jazyk 

Forma přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky. 

 

 

Aprobace:  Francouzský jazyk 

Forma přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky. 

 

 

Aprobace:  Španělský jazyk 

Forma přijímací zkoušky 

Bez přijímací zkoušky. 

 

 

Aprobace:  Ruský jazyk 

 

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. Hodnotí se 

rovněž předpoklady a motivace uchazeče pro studium učitelství. 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 (40 
bodů lingvistika, 40 bodů reálie a literární věda, 20 bodů předpoklady pro studium učitelství), minimum 
pro úspěšné složení zkoušky je 50. 
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Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Povinná ústní zkouška, nelze prominout. 

 

Doporučená literatura  

Adamec, P. et al. Morfologie ruštiny I., II. Brno, 1996.  
Bezděk, J., Forman, M. et al. Posobie po leksikologii russkogo literaturnogo yazyka. Praha, 1974. 
Flídrová, H., Žaža, S. Sintaksis russkogo yazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc, 2005.  
Hrala, M. Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha, 2007. 
Kasack, W. Slovník ruské literatury 20. století. Olomouc, 2000. 
Kopeckij, L. V. Morfologiya sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka. Praha, 1976. 
Novotný, V. Eseje o ruských spisovatelích. Cherm, 2006. 
Oliverius, Z. F. Fonetika russkogo yazyka. Praha, 1997. 
15x o překladu. Praha, 1999. 
Panoráma ruské literatury. Boskovice, 1995. 
Příruční mluvnice ruštiny I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha, 1976. 
Příruční mluvnice ruštiny II. Skladba. Praha, 1978. 
Žaža, S. Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno, 1999. 
 

 

Aprobace:  Polský jazyk 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 
Vstupní požadavky pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední 
školy (varianta: Polský jazyk) vycházejí z obsahu bakalářských studijních oborů polské filologie na FF 
OU, zejména z programu Polský jazyk se zaměřením na vzdělávání. 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. Hodnotí se rovněž předpoklady a motivace 
uchazeče pro studium učitelství. Zkouška probíhá v polském jazyce. 
 
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 
Hodnotí se věcná správnost, adekvátní používání odborné terminologie, faktografické znalosti 
profilujících odborných předmětů i jazykové dovednosti. Maximální počet bodů, který uchazeč může 
u přijímací zkoušky získat, je 100 (40 bodů lingvistika, 40 bodů reálie a literární věda, 20 bodů 
předpoklady pro studium učitelství). 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 
Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1997. 
Damborský, J., Lotko, E.: Studia o współczesnym języku polskim. Olomouc 1992. 
Polański, K. (Red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Warszawa 1993. 
Milewski, T.: Językoznawstwo. Warszawa 2004.  
Strutyński, J.: Gramatyka polska. Kraków 1998. 
Bartmiński, J. (Red.): Współczesny język polski. Lublin 2001. 
Cegieła, B., Markowski, A.: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982. 
Miodek, J.: Jaka jesteś polszczyzno. Wrocław 2002.  
Miodek, J.: ABC polszczyzny. Wrocław 2002. 
Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998. 
Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2003. 
Lotko, E.: Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Olomouc 1997. 
 
Sławiński, J. (Red.): Słownik literatury polskiej. Wrocław 2000. 
Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J.: Słownik terminów literackich. 

Wrocław 2000. 
Miłosz, C.: Historia literatury polskiej. Kraków 1995. 
Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej. Warszawa 1964. 
Heska-Kwaśniewicz, K., Zeler, B. (Red.): Poezja polska – interpretacje. Katowice 2000. 
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Eustachiewicz, L.: Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978. 
Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000. 
Fiut, A. V Evropě čili… (eseje nejen o polské literatuře). Olomouc 2001. 
 
Davies, N.: Boże igrzysko. Warszawa 1991. 
Kębłowski, J.: Dzieje sztuki polskiej. Warszawa 1987.  
Topolski, J.: Historia Polski. Kraków 1992. 
Wandycz, P. S.: Střední Evropa od středověku po současnost. Praha 1998. 
 

 

Aprobace:  Český jazyk a literatura 

Forma přijímací zkoušky 
Kombinovaná. 
 
Obsah přijímací zkoušky 
Zkouška se skládá z části písemné (český jazyk) a ústní (česká literatura). 

 
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 
Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů (maximum je 100 bodů), 
přičemž se sčítají body z písemné a ústní části.  
Písemná část (český jazyk; min. 0, max. 50 bodů; odpovědi hodnoceny 2 nebo 3 body dle náročnosti 
úkolu) je tvořena testovými otázkami, které prověřují uchazečovy 1) znalosti z oblasti lingvistiky a 
českého jazyka v rozsahu předchozího bakalářského studia programu Český jazyk a literatura nebo 
příbuzného programu (viz též seznam doporučené literatury); 2) kompetenci vyhledat informace v textu 
a správně je interpretovat; 3) schopnost posoudit jazykové kvality textu; 4) orientaci v oboru a aktuálním 
dění v jazykovědě.  
Ústní část (česká literatura; min. 0, max. 50 bodů) má podobu pohovoru. Komise zadá uchazeči dvě 
otázky, každá z nich je hodnocena na škále 0 až 25 bodů podle úrovně odpovědi. Východiskem je 
seznam přečtené beletrie a prostudované odborné literatury, který uchazeč u ústní části předloží. 
Uchazeč musí prokázat znalosti základní literárněvědné terminologie, velmi dobrou orientaci v dějinách 
literatury a schopnost srozumitelně vyložit literární dílo v širším kontextu. Ústní část také sleduje 
předpoklady a motivace uchazečů pro studium učitelství.   
 
Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 
Nejsou stanoveny. 
 
Doporučená literatura 
CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum, 2015. 
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001. 
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 

2017. 
KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012. 
LAMPRECHT, A. - ŠLOSAR, D. - BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1986. 
LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 

1998. 
MOCNÁ Dagmar – PETERKA Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů (Praha – Litomyšl: Paseka, 

2004.  
PETR, J. a kol. Mluvnice češtiny 1-3. Praha: Academia, 1986-1987. 
PRAVDOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 

2019. 
ŠTÍCHA, F. a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. 
 

 

 

Aprobace:    Dějepis 

 
Forma přijímací zkoušky 
Ústní. 
 
Obsah přijímací zkoušky 
Prověřuje se znalost české a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie; doporučujeme 
předložení seznamu četby odborné literatury. 
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 
Zkouška je komisionální, uchazeč může získat max. 100 bodů. Záporné body nejsou udělovány. 
Obsahem pohovoru jsou dvě otázky z oblasti dějin českých zemí a regionálních dějin (primárně míněn 
region původu nebo bydliště uchazeče) od starověku do počátku 90. let 20. století. Výběr otázek se 
rovněž obvykle váže k oblasti odborného zájmu uchazeče: např. téma bakalářské práce (pokud se 
dotýká historie či příbuzných humanitních vědních disciplín), zamýšlené téma magisterské práce, 
problematika výuky dějepisu na základních a středních školách (pokud uchazeč absolvoval bakalářské 
studium učitelského zaměření). Obě otázky je 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 
Velké dějiny zemí Koruny české, 1-15. Praha: Paseka 1999-2007. 
Collins, R.: Evropa raného středověku 300–1000. Praha 2005. 
Graus, F.: Živá minulost. Středověká tradice a představy středověku. Praha 2017. 
Hlavačka, M. a kol: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. Praha 2014. 
Hobsbawm, E.: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914–1991. Praha 1998. 
Hroch, M.: Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy. Praha 2016. 
Evans, Robert. Vznik habsburské monarchie 1550–1700. Praha 2003. 
Malíř, J. – Řepa, M.: Morava na cestě k občanské společnosti. Brno 2018. 
Nodl, M. – Šmahel, Fr.: Člověk českého středověku. Praha 2002. 
Šmahel, Fr.: Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha 2001 
Urban, O.: Česká společnost 1848–1918. Praha 1982.   
Válka, J.: Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1996. 
Válka, J.: Středověká Morava. Brno 1999. 
 

 

 

 

Aprobace: Dějiny výtvarné kultury 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

1. Uzavřená otázka z památkové péče a ochrana kulturního dědictví (počet bodů 0–30). Uchazeč 

musí prokázat orientaci v problematice památkové péče a ochrany kulturního dědictví na úrovni 

standardů na danou problematiku zaměřených bakalářských studijních oborů. 

2. Uzavřená otázka z historie (počet bodů 0–30). Uchazeč musí při přijímacím řízení prokázat, že má 

přehled o politickém, kulturním, sociálním a hospodářském vývoji Evropy ve světovém kontextu, 

vycházející ze standardů pro absolvování příslušných bakalářských studijních programů.  

3. Pohovor z dějin umění (počet bodů 0–20). Prokázání základní orientace v problematice evropských 

dějin umění. 

4. Motivace ke studiu učitelství (počet bodů 0–10). 

5. Komise hodnotí i způsob verbálního vyjadřování uchazeče a prokázaný zájem uchazeče o studium 

zvoleného oboru, tj. např. orientace v odborných periodicích (počet bodů 0–10). 

 

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. 

 

Doporučená literatura 

Carbonell, Ch. O - Biloghi, D. - Limouzin, J. - Rousseau, F. - Schulz, J. Evropské dějiny Evropy. 2. Od 

renesance k renesanci? (15. – 20. století), Praha 2003 

Davies. N. Evropa dějiny jednoho kontinentu, Praha 2005  
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Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. - IV. Praha 2004  

Petrasová, T. – Švácha, R. (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000. Arbor vitae 2017 

 

 

 

Aprobace:  Základy společenských věd 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška bude realizována formou odborného pohovoru. Uchazeč si vylosuje dva pojmy 

z oblasti společenských věd, o nichž po krátké přípravě promluví. Pohovor prověří znalost základních 

pojmů a problémů z oblasti společenských věd, schopnost vést dialog a argumentovat na odborné 

úrovni, zájem o obor, případně o specifickou oblast společenskovědní problematiky.  

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Za každý vylosovaný pojem je možné získat až 50 bodů, tzn. celkem 100 bodů. Hodnotí se přehled 

v problematice, argumentační schopnosti, faktografické znalosti a koncepčnost odpovědí. Minimální 

počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Ne. 
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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 

předložený 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 
jazyce.  
Součástí pohovoru může být i prověření znalostí cizího a pramenného jazyka. V případě, že uchazeč/ka 
nemá absolvováno magisterské studium Historie, může být součástí ústní přijímací zkoušky rovněž 
orientace v látce, jejíž znalost se při doktorském studiu v programu Historické vědy předpokládá. 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:  Románská filologie 

Typ studijního programu:  doktorský 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní pohovor. 

 

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 podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Pohovor nepromíjíme. 

 

 

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). Součástí projektu je také informace o tématu bakalářské a magisterské práce, včetně stručné 

anotace obou závěrečných prací. 

Téma dizertační práce si uchazeč volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště; doporučena je 

předchozí konzultace s předsedou oborové rady (doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.) a předpokládaným 

školitelem. 

 

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. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Nejsou stanoveny. 

 

 

Studijní program:  Anglická filologie 

Typ studijního programu:  doktorský 
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Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Přijímací pohovor má formu diskuse nad záměrem disertační práce (min. 5400 znaků), který uchazeč 

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

Uchazeč vypracuje projekt budoucí disertační práce v rozsahu nejméně 3 stran textu, 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. Téma disertační práce si 

student volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště, doporučena je konzultace s předsedou 

oborové rady nebo potenciálním školitelem.  
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Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a jeho metodologickými 
východisky.  Uchazeč musí prokázat znalost minimálně jednoho západního cizího jazyka. 
 
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Výsledek pohovoru bude bodově ohodnocen přijímací komisí (hodnotí se úroveň předloženého projektu, 

orientace v oboru i znalost cizího jazyka). Pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout 50 bodů. 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů. 

 

Případné podmínky pro prominutí přijímací zkoušky 

Ne. 

 

Doporučená literatura 

HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001. 

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

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.  

MÜLLER, R.; ŠIDÁK, P. (eds.) Slovník novější literární teorie. Praha: Academia 2014.  

MACURA, V.; JEDLIČKOVÁ, A. (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 

2012. 

 
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 včetně Učitelství českého jazyka a literatury (pro všechny stupně škol). Vítána je rovněž 
předchozí zkušenost s vědeckou prací (účast na vědeckých konferencích, publikační výstupy, zapojení 
do výzkumných projektů), či tvůrčí činností.  

 
 

Studijní program:  Literární věda – teorie a dějiny národních literatur 

Typ studijního programu:  doktorský 

 

Forma přijímací zkoušky 

Ústní. 

 

Obsah přijímací zkoušky 

Uchazeč vypracuje projekt budoucí disertační práce v rozsahu nejméně 3 stran textu, 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. Téma disertační práce si 

uchazeč volí v souladu s výzkumným zaměřením pracoviště, doporučena je konzultace s předsedou 

oborové rady, nebo potenciálním školitelem.  

Při přijímací zkoušce se vede rozprava nad předloženým projektem a jeho metodologickými východisky.  

Uchazeč musí prokázat znalost minimálně jednoho západního cizího jazyka. 

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 

Výsledek pohovoru bude bodově ohodnocen přijímací komisí (hodnotí se úroveň předloženého projektu, 

orientace v oboru i znalost cizího jazyka). 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. 
HODROVÁ, D. "na okraji chaosu" Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.  
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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.  
MÜLLER, R.; ŠIDÁK, P. (eds.) Slovník novější literární teorie. Praha: Academia 2014.  
MACURA, V.; JEDLIČKOVÁ, A. (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host 

2012. 
 
Další informace:  
Uchazeč musí být absolventem magisterského nebo navazujícího magisterského studia, a to 
bohemisticky a slavisticky zaměřených programů, včetně Učitelství českého jazyka a literatury, nebo 
programů literárněvědných. 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. 

 

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. 
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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 

Zkouška se nepromíjí. 

 

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. 

 

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. 

 


