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Podmínky přijímacího řízení na FF UK 
pro akademický rok 2014/2015

bakalářské a navazující magisterské studium

Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz

1. Základní informace, termíny 

 Den otevřených dveří: 11. ledna 2014

 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

 Termín podání přihlášek: 28. 2. 2014

 Termíny konání přijímacích zkoušek:

talentové zkoušky pro obory:
- dějiny umění, filmová studia, filozofie, religionistika, estetika – 10. 5. 2014 (sobota)
náhradní termín talentových přijímacích zkoušek – 2. 6. 2014

oborové přijímací zkoušky: od 2. 6. do 18. 6. 2014
náhradní termín přijímací zkoušky: 25. 6. - 26. 6. 2014

 Administrativní poplatek:
520,- Kč za jednu přihlášku pro studijní obory jednooborové a dvouoborové
260,- Kč za jednu přihlášku pro studijní obory povinně dvouoborové (je třeba podat nejméně 
dvě přihlášky).

Údaje pro platbu:
Banka: Komerční banka Praha 1
Účet: 85631011/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 820001
Specifický symbol: informačním systémem vygenerované číslo (šestimístný kód)
SWIFT: KOMB CZ PP
IBAN: CZ9601000000000085631011

Platbu je možno provést převodem na účet, vkladem v bance na účet či v hotovosti 
v pokladně FF UK.

Adresa majitele účtu:
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
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2. Základní informace o studiu

2.1  Bakalářské studijní programy jsou tříleté, ukončené bakalářskou prací a státní 
závěrečnou zkouškou. Absolvent získává titul „bakalář“. V bakalářském studijním programu 
lze studovat jeden obor (studium jednooborové) nebo kombinaci dvou oborů (studium 
dvouoborové). Navazující magisterské studium je dvouleté (v případě oboru Klínopis tříleté), 
ukončené diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou opravňující získat titul „magistr“. 
V navazujícím magisterském studijním programu lze studovat jeden obor (studium 
jednooborové) nebo kombinaci dvou oborů (studium dvouoborové).

2.2  Další podrobnější informace o studiu na FF UK, studijní předpisy a zejména studijní plány
akreditovaných oborů jsou k dispozici na adrese http://ff.cuni.cz, v sekci Studium.

3. Obecné informace o přijímacím řízení 

3.1 Přijímací řízení se řídí ustanovením § 48-50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách 
v platném znění, Přílohou č. 5 Statutu UK - Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy, 
těmito Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2014/15 (dále jen „PPŘ“) a 
opatřeními děkana, která budou vydána v průběhu ak. r. 2013/2014 a týkají se organizace a 
průběhu přijímacích zkoušek a přijímacího řízení.

3.2 Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky
nejpozději 28 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

3.3 Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání hlavní přijímací komise dostupné na
internetové adrese http://is.cuni.cz/studium (ikona Průběh přijímacího řízení) po zadání
rodného čísla, příjmení a jména uchazeče a obce narození. Na úřední desce fakulty se 
zveřejňují pouze souhrnné informace o přijímacím řízení.

4. Přihlášky ke studiu

4.1 Ke studiu na Filozofické fakultě UK může uchazeč podat libovolný počet přihlášek.
Pro každý studijní obor podá uchazeč samostatnou přihlášku; pokud se uchazeč hlásí na 
prezenční i kombinovanou formu studijního oboru, podává samostatnou přihlášku na obě 
formy studia. V případě podání přihlášky na povinně dvouoborové studijní obory musí 
uchazeč podávat vždy minimálně dvě přihlášky na dva vzájemně kombinovatelné obory
(upozorňujeme, že platba musí být za každou přihlášku zvlášť s uvedeným specifickým 
symbolem). Informace o nabídce studia oborů v jednooborové, dvouoborové či povinně 
dvouoborové podobě jsou uvedeny v 6. a 7. kapitole PPŘ). Do přihlášky musí uchazeč 
vyznačit typ studijního programu (bakalářský, navazující magisterský), formu studia 
(prezenční, kombinovaná) a studijní obor.

4.2  Postup podání přihlášky
Přihlášku je možné podat pouze elektronicky.
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 Elektronická přihláška je k dispozici na adrese: 
https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prihlaska. Elektronický formulář bude spolu 
s dalšími konkrétními pokyny přístupný na webové stránce fakulty od 1. 11. 2013.
Přihlášku je nutné odeslat a poplatek uhradit do 28. 2. 2014.

 Po vyplnění přihlášky v elektronickém formuláři je každému uchazeči informačním 
systémem vygenerován specifický symbol (šestimístný kód), který je nezbytně nutné 
uvést při platbě administrativního poplatku.

 Upozorňujeme, že přihlášku je potřeba finalizovat.

 Elektronicky podaná přihláška se netiskne. 

 Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu zvlášť.
Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

 Přihlášku je možné sledovat na adrese http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh 
přijímacího řízení – tj. uložení přihlášky, termíny přijímací zkoušky, průběžné a celkové
výsledky přijímacího řízení. 

4.3  Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb o modifikaci přijímací 
zkoušky, musí být tato žádost podána do 28. 2. 2014 na Referát přijímacího řízení FF UK. 
Žádost lze i přiložit k přihlášce v informačním systému, a to ve formě naskenovaného 
souboru pdf. Důvody uvedené v žádosti musí být řádně doloženy (viz dále bod 5.5 PPŘ).

4.4  Žádá-li uchazeč o prominutí přijímací zkoušky (pouze u konkrétních oborů, viz bod 5.4 
PPŘ), musí být tato žádost podána do 28. 2. 2014 na Referát přijímacího řízení FF UK. Žádost 
lze i přiložit k přihlášce v informačním systému, a to ve formě naskenovaného souboru pdf. 
Přílohou také musí být kopie výpisu výsledků dosavadního studia, ověřená referentkou 
studijního oddělení, nebo další náležitosti, které jsou stanoveny speciálně pro obory, které
prominutí této zkoušky umožňují. Na žádost podanou po stanoveném termínu, tj. po 28. 2. 
2014, nebude brán zřetel. Pokud nebude žádosti o prominutí přijímací zkoušky nebo její 
části vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce.

4.5 Součástí přihlášky není maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom (předkládají se 
v souladu s pokyny uvedenými v bodu 5.6) ani jiné materiály (písemné práce apod.).

4.6  V případě nesplnění bodů 4.1 – 4.2 vyzve fakulta uchazeče formou emailu k odstranění 
nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě 
odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána. Administrativní poplatek se nevrací.

4.7  Podá-li uchazeč přihlášky na více fakult Univerzity Karlovy nebo na jiné vysoké školy, 
nemůže FF UK v Praze zaručit, že se některé termíny přijímací zkoušky nebudou překrývat.

5. Přijímací zkouška a přijetí ke studiu

5.1 Přijímací zkouška je jednokolová nebo dvoukolová, skládá se z oborových poznatkových 
zkoušek, u některých oborů z testu obecných studijních předpokladů či z talentových 
zkoušek. Může být písemná nebo ústní, v případě zkoušky dvoukolové je kombinací 
písemné a ústní části. Písemná část může obsahovat uzavřené i otevřené otázky. Pokud se 
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uchazeč hlásí zároveň na prezenční i kombinovanou formu studia jednoho oboru, vykonává 
přijímací zkoušku pouze jednou; výsledek se mu započítává pro obě formy studia.
Zkušební komise pro ústní zkoušky se může dělit do několika subkomisí. Přijímací zkouška se 
koná v českém jazyce (občané Slovenské republiky mohou při zkoušce komunikovat 
slovensky, není-li v podmínkách oborové zkoušky z obsahových důvodů stanoveno jinak), 
zadání testů a ústní zkoušky jsou v jazyce českém, pokud není znalost příslušného jazyka 
předmětem zkoušky. Zájmové oborové aktivity jednotlivých uchazečů jsou zohledněny pouze 
u oborů, u kterých je tento požadavek součástí podmínek přijímacího řízení (taková 
potvrzení se zpravidla předkládají ve 2. kole přijímací zkoušky nebo při konání ústní 
jednokolové zkoušky; viz 7. kapitola PPŘ).

5.2  Konkrétní požadavky pro přijímací zkoušky jsou dále uvedeny pro jednotlivé studijní 
obory (7. kapitola PPŘ), modelové otázky testů jsou na adrese http://ff.cuni.cz – na
webových stránkách jednotlivých pracovišť (katedry a ústavy FF UK v Praze).

5.3 U jednokolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 100 bodů, v každém kole
dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů. Do 2. kola přijímací zkoušky 
postupuje uchazeč, který v 1. kole získal nejméně 25 bodů; svůj výsledek uchazeč zjistí na 
internetové adrese http://is.cuni.cz/studium ikona Průběh přijímacího řízení (po zadání
rodného čísla, příjmení a jména, obce narození). Filozofická fakulta uchazeče o výsledku 1. 
kola přijímací zkoušky jiným způsobem neinformuje. Zároveň neinformuje o výsledku 
dalších uchazečů na daný obor.

5.4 Přijímací zkouška do bakalářského studia se zpravidla nepromíjí. U oborů, které mají v 7. 
kapitole PPŘ uvedenou možnost prominutí přijímací zkoušky, děkan promine přijímací 
zkoušku nebo její část, a to na základě písemné žádosti uchazeče a při splnění daných kritérií 
(viz 7. kapitolu PPŘ). Další požadované podklady pro rozhodnutí o prominutí přijímací 
zkoušky jsou konkrétně uvedeny u jednotlivých oborů, které tuto možnost připouštějí, a tvoří 
přílohu žádosti o prominutí přijímací zkoušky. Žádost o prominutí přijímací zkoušky včetně 
příloh je součástí přihlášky ke studiu při jejím podání (pro splnění všech náležitostí tedy platí 
termín 28. 2. 2014; případné výjimky jsou uvedeny v 7. kapitole u konkrétních oborů) a musí 
být doložena kopií výpisu výsledků dosavadního studia, ověřenou referentkou studijního 
oddělení FF UK. Pokud nebude žádosti vyhověno, platí pro uchazeče termín přijímací zkoušky 
uvedený v pozvánce.

5.5  Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč kteréhokoli typu studia požádat 
o modifikaci přijímací zkoušky. Písemná, zdůvodněná a doložená žádost (lékařské potvrzení,
v případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické poradny) musí
být součástí přihlášky (viz bod 4.3 PPŘ). Žádost posuzuje děkan na základě uchazečem 
předložených potvrzení a konzultace s oborovým pracovištěm.

5.6  Uchazeč, který je informován o přijetí ke studiu, se dostaví ve stanoveném termínu 
k zápisu do studia. Při této příležitosti předloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pro 
bakalářské studium), či vysokoškolského diplomu (pro navazující magisterské studium). 
Uchazeči, kteří absolvovali středoškolské nebo bakalářské studium na zahraničních školách, 
předloží také doklad o rovnocennosti vzdělání, není-li mezinárodní smlouvou stanoveno 
jinak. Na základě těchto dokumentů bude uchazeči předáno rozhodnutí o přijetí ke studiu a 
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bude zapsán do studia. Dokud uchazeč tyto dokumenty nepředloží, nemůže být do studia 
zapsán.
V odůvodněných případech (například zahraniční studijní stáž v době řádného zápisu u 
navazujícího magisterského studia) může děkan fakulty povolit zápis do studia v dřívějším 
termínu.
Uchazeči, kteří obdrží některý z výše uvedených dokumentů až po stanoveném termínu 
zápisu do studia, se dostaví k zápisu v náhradním termínu, nejpozději však 30. 9. 2014; 
v případě uchazečů, kteří vykonali maturitní zkoušku v podzimním období, případně 
absolvovali středoškolské nebo bakalářské studium v zahraničí, pak do 24. 10. 2014.

5.7 Zkoušku v náhradním termínu děkan povolí uchazeči, který o to písemně požádá a jehož 
žádost bude doručena na Referát přijímacího řízení nejpozději třetí den po stanoveném dni 
konání zkoušky v řádném termínu, pokud se uchazeč nemůže této zkoušky zúčastnit 
v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů (zdravotní důvody, maturitní zkouška,
studium na zahraniční škole, živelné pohromy atd.). Žádost o náhradní termín se nevkládá do
přihlášky, doručí se Referátu přijímacího řízení fakulty nejdříve poté, co uchazeč obdrží 
pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. 

5.8  Přijat ke studiu je uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky 

dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí 

odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných1 pro konkrétní 

studijní obor (viz 7. kapitolu PPŘ), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří 

dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí 

určeném k přijetí. Ke studiu oboru povinně dvouoborového může být přijat pouze ten 

uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně 

kombinovatelné studijní obory (více viz body 5.1 a 5.3 PPŘ).

                                                          
1

U oborů povinně dvouoborového studia se do maximálního počtu přijímaných těchto oborů započítávají i 

uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímacího řízení na alespoň jeden další 

kombinovatelný studijní obor.

Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijatých stanoven pro 

každou formu studia zvlášť.
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6. Přehled akreditovaných studijních programů a oborů pro ak. r. 2014/15

6.1 Bakalářské studium

http://ff.cuni.cz/FF-9674.html

6.2 Navazující magisterské studium

http://ff.cuni.cz/FF-9675.html

7. Přehled požadavků přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory 
     (včetně profilů absolventa všech oborů)

7.1 Bakalářské studium

http://ff.cuni.cz/FF-8024-version1-podminky_14_15_bc.pdf

7.2 Navazující magisterské studium

http://ff.cuni.cz/FF-8962-version1-podminky_14_15_nmgr.pdf




