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INFORMACE O FAKULTÌ

Fakulta filozofická dotváøí svým humanitním a filologickým zamìøením komplexitu vìdních disciplín pìstovaných na Univerzitì Pardubice. V roce 1992 vznikl
Ústav cizích jazykù, pozdìji pøejmenovaný na Ústav jazykù a humanitních studií,
jeho cílem bylo zabezpeèit v krátké dobì dostatek kvalifikovaných uèitelù cizích
jazykù pro základní koly. Postupnì se studijní nabídka zaèala roziøovat o nové
humanitní a interdisciplinární programy jak filologické, tak zamìøené do oblasti
historie, filozofie a sociologie.
V lednu 2001 se vysokokolský ústav pøetransformoval na samostatnou Fakultu
humanitních studií, která byla v prosinci 2005 pøejmenována na Fakultu filozofickou.
Ta dnes vychovává absolventy, kteøí jsou schopni podle zvoleného studijního programu reflektovat zmìny kulturního a socioekonomického kontextu a reagovat
na spoleèenské potøeby v øadì oblastí, vèetnì multináboenského a multikulturního dialogu, zapojením do pedagogických, poradenských, konzultaèních, lektorských èi dalích èinností ve sféøe kolství, veøejné správy, kultury, sociálních
slueb, veøejnì prospìných institucí, nadací, cestovním ruchu i public relations.
Kromì odbornì zamìøené výuky vlastních studijních programù a tomu odpovídajících vìdeckovýzkumných aktivit nabízí fakulta programy celoivotního vzdìlávání v oblasti spoleèenských vìd.
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SEZNAM OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMÙ A OBORÙ
Studijní program/obor

Forma

Titul

R

OPP

U/P

Filozofie

P

Bc.

3

40

102/40

Religionistika

P

Bc.

3

40

55/40

Humanitní studia

P

Bc.

3

80

327/80

Komunitní studia

P

Bc.

3

40

184/40

P

Bc.

3

40

131/40

B6101 Filozofie

B6107 Humanitní studia

B6703 Sociologie
Sociální antropologie
B7105 Historické vìdy
Kulturní dìjiny

P

Bc.

3

40

99/40

Historicko-literární studia

P

Bc.

3

40

76/40

Spisová a archivní sluba

P

Bc.

3

40

48/40

Ochrana hmotných památek + Historie
(dvouoborové studium)

P

Bc.

3

40

87/40

Anglický jazyk pro hospodáøskou praxi

P

Bc.

3

40

258/40

Nìmecký jazyk pro hospodáøskou praxi

P

Bc.

3

40

80/40

Slavistická studia zemí Evropské unie +
Historie (dvouoborové studium)

P

Bc.

3

50

23/24

Anglický jazyk  specializace v pedagogice P

Bc.

3

40

188/40

B7310 Filologie

B7507 Specializace v pedagogice
N6101 Filozofie
Filozofie

P

Mgr.

2

20

14/12

Religionistika

P

Mgr.

2

20

22/20

P

Mgr.

2

20

44/20

P

Mgr.

2

20

39/20

P

Mgr.

2

20

0/0

P

Mgr.

2

40

85/40

P, K

Ph.D.

3/5

10

8/5

N6703 Sociologie
Sociální antropologie
N7105 Historické vìdy
Kulturní dìjiny
N7503 Uèitelství pro základní koly
Uèitelství anglického jazyka
N7507 Specializace v pedagogice
Resocializaèní pedagogika
P7105 Historické vìdy
Historie

R = standardní doba studia v rocích, OPP = pøedbìný odhad poètu pøijímaných pro akademický rok 2010/2011, U/P = pomìr celkového poètu uchazeèù k odhadu poètu pøijatých pro akademický rok 2009/2010 k datu zpracování, P = prezenèní forma studia, K =
kombinovaná forma studia, Bc. = bakaláø, Ing. = inenýr, Mgr. = magistr, Ph.D. = doktor
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DÙLEITÁ DATA:
Den otevøených dveøí:

21. 1. 2010

Posluchárny B1, B2, B3, budova DFJP, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Harmonogram pro obory:
9:00  9:30  obecné informace
9:30  11:00  podrobné informace o jednotlivých oborech
Kulturní dìjiny
Historicko-literární studia
Spisová a archivní sluba
Ochrana hmotných památek + Historie (dvouoborové studium)
Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie (dvouoborové studium)
Filozofie
11:00  11:30  obecné informace
11:30  13:00  podrobné informace o jednotlivých oborech
Anglický jazyk pro hospodáøskou praxi
Nìmecký jazyk pro hospodáøskou praxi
Anglický jazyk  specializace v pedagogice
Religionistika
13:00  13:30  obecné informace
13:30  15:00  podrobné informace o jednotlivých oborech
Humanitní studia
Komunitní studia
Sociální antropologie
Program:
20  30 min  pøedstavení Univerzity Pardubice a Fakulty filozofické,
obecné informace o pøijímacím øízení
60  90 min  charakteristika studijního oboru a profil absolventa
pøijímací zkouky  doporuèení
uplatnìní absolventù
monosti dalího studia
K dispozici budou informaèní broury a studijní plány.
Uzávìrka pøihláek:
 pro bakaláøské studium:
 pro navazující magisterské studium:
 pro doktorské studium:
Pøípravné kurzy: termíny konání
 anglický jazyk
 nìmecký jazyk
 humanitní studia
 filozofie
Pøijímací zkouky:
 pro bakaláøské studium:
 pro navazující magisterské studium:
 pro doktorské studium:

28. 2. 2010
30. 4. 2010
31. 7. 2010
20.
20.
25.
13.

3., 27. 3., 17. 4. a 24. 4. 2010
3., 27. 3., 17. 4. a 24. 4. 2010
3. a 16. 4. 2010
3. a 10. 4. 2010

9.  10. 6. 2010 písemné,
14.  18. 6. 2010 ústní
21.  25. 6. 2010
21. 9. 2010
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JAK SE PØIHLÁSIT KE STUDIU?
Termín pro podání pøihláky:
 pro bakaláøské studium:
 pro navazující magisterské studium:
 pro doktorské studium:

28. 2. 2010
30. 4. 2010
31. 7. 2010

Forma pøihláky:

písemná nebo elektronická

Adresa pro zaslání písemné pøihláky,
popøípadì adresy na potovní poukázce:

Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2

Administrativní poplatek:

500, Kè

Název úètu adresáta:

Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název penìního ústavu:

KB Pardubice

Èíslo úètu:

37030561/0100

Variabilní symbol:

1920

Konstantní symbol:

pro platbu sloenkou  379
pro bezhotovostní platbu  308

Specifický symbol:

oborové èíslo uchazeèe
(pouze pro e-pøihláku)

Pøihláku ke studiu lze podat:
1. elektronickou formou
E-pøihláka je zveøejnìna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve výi
500, Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì
sloenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-pøihláky je oborové èíslo
uchazeèe vygenerované pøi podání e-pøihláky. Registraci e-pøihláky lze po
pøijetí platby následnì na stejné internetové adrese zkontrolovat.
2. na standardním formuláøi Pøihláka ke studiu na vysoké kole v ÈR
(tiskopis SEVT)
Poplatek ve výi 500, Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì sloenkou typu A). Specifickým symbolem platby papírové
pøihláky je rodné èíslo uchazeèe.
U obou typù pøihláek je platbu tøeba poukázat na úèet Univerzity Pardubice,
Komerèní banka è. ú. 37030561/0100
variabilní symbol
1920
konstantní symbol
379 pro sloenku,
308 pro bezhotovostní pøevod
specifický symbol
oborové èíslo uchazeèe pro e-pøihláku
rodné èíslo uchazeèe pro papírovou pøihláku
V pøihláce uchazeèi uvedou pøesný název studijního programu a oboru studia,
k jeho studiu se hlásí, souèasnì jsou povinni uvést i obor støedokolského vzdìlání a IZO (tj. identifikaèní znak) absolvované støední koly.
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Pøihláky, které nebudou podány do stanoveného termínu, a pøihláky bez pøiloeného dokladu o zaplacení administrativního poplatku nebo s formálními nedostatky nebudou zaøazeny do seznamu uchazeèù o studium.
V pøípadì, e se uchazeè nezúèastní pøijímacího øízení nebo zruí pøihláku na
Fakultu filozofickou, fakulta jeho pøihláku ani administrativní poplatek nevrací,
pøípadnì ani nepøevádí na jiné koly.
Pouze v pøípadì studijního programu Historické vìdy, kde je pro studijní obory
Kulturní dìjiny a Spisová a archivní sluba zkouka spoleèná, podává uchazeè
jednu spoleènou pøihláku, na které uvede poøadí svého zájmu o jednotlivé studijní obory. V pøípadì podání e-pøihláky, kterou podává na preferující obor, musí
uchazeè danou pøihláku vytisknout, tuènì dopsat druhý obor a zaslat na studijní
oddìlení FF. Administrafivní poplatek platí pouze jeden.
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PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ
Kritéria a podmínky pøijetí:
Pøedpokladem pøijetí do bakaláøského studia je úspìné ukonèení úplného støedního
vzdìlání maturitní zkoukou. Úøednì ovìøenou kopii maturitního vysvìdèení pøedloí
uchazeè nejpozdìji v den písemné pøijímací zkouky pøed jejím konáním. Uchazeèi,
kteøí maturovali v pøedcházejících letech, zalou poadované dokumenty jako pøílohu
pøihláky.
Pøedpokladem pøijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování bakaláøského
studijního programu, co je student povinen doloit ovìøenou kopií diplomu a
vysvìdèení o státní závìreèné zkouce nebo dodatku k diplomu. Tyto dokumenty
student pøedloí nejpozdìji v den konání pøijímací zkouky pøed jejím zahájením. Pokud
student ukonèil poadované vysokokolské studium v pøedchozích letech, zale
poadované dokumenty jako pøílohu pøihláky.
Organizace zkouek:
Pøesné datum, èas a místo konání pøijímací zkouky bude uvedeno v pozvánce, která
bude uchazeèùm o bakaláøské studium zaslána nejpozdìji 30 dnù pøed termínem
zkouky.
U navazujících magisterských studijních programù budou uchazeèi informováni
o pøesném datu pøijímací zkouky nejpozdìji 1 týden pøed jejím konáním.
Pøed pøijímací zkoukou a na poádání i v jejím prùbìhu musí uchazeè prokázat svou
totonost platným osobním prùkazem.
Náhradní termíny pøijímací zkouky se nevypisují.
Obsah zkouek:
Obsah jednotlivých zkouek se lií v závislosti na charakteristice zvoleného oboru
a bude popsán u jednotlivých oborù studia.
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VYROZUMÌNÍ O PØIJETÍ

Rozhodnutí o pøijetí je uchazeèi zasláno ve smyslu èl. 6 odst. 7 Statutu Univerzity
Pardubice do 30 dnù od data konání pøijímací zkouky, resp. její poslední èásti
v pøípadì zkouek dvoukolových, a to doporuèeným dopisem. Výsledky pøijímacího øízení jsou rovnì zveøejnìny na úøední desce Fakulty filozofické a na veøejnì
pøístupném WWW serveru Univerzity Pardubice.
Uchazeè má právo v pøedem domluveném termínu do uplynutí 30 dnù od konání
písemné pøijímací zkouky nahlédnout do vech svých materiálù, které mají význam pro rozhodnutí o jeho pøijetí ke studiu.

PØEZKUMNÉ ØÍZENÍ

Podle § 50 odst. 7 zákona è. 111/1998 Sb., o vysokých kolách a o zmìnì a doplnìní dalích zákonù (zákon o vysokých kolách) ve znìní pozdìjích pøedpisù
mùe nepøijatý uchazeè nebo jeho zástupce, kterému udìlil plnou moc, ve lhùtì
30 dnù ode dne doruèení písemného rozhodnutí dìkana podat ádost o pøezkoumání rozhodnutí, která se podává dìkanovi fakulty.
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PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH
Studijní program:

B6101 Filozofie

Studijní obor:

6101R004 Filozofie

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

40

Poèet uchazeèù 2009/2010:

102

Poèet pøijatých 2009/2010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Pøijímací zkouka je ústní, ovìøuje znalosti základù spoleèenských vìd a filozofie
v gymnaziálním rozsahu. Dále uchazeè prokáe zájem o zvolený obor a schopnost
diskuse o filozofické literatuøe podle pøiloeného seznamu èetby. Seznam èetby
uchazeè pøedloí komisi pøed zahájením pøijímacího pohovoru. Za pøijímací zkouku lze
získat maximálnì 50 bodù.

Charakteristika oboru:
Bakaláøské studium filozofie bude zamìøeno na klasická filozofická témata s extenzí k otázce výchovy. Cílem je uvést studenty do systematického, tj. vìdeckého
mylení; nauèit je práci s odbornými prameny a kritickému mylení; na základì
toho porozumìt problematice metody spoleèensko-pedagogických oborù a shledat úskalí a klady aplikace teoretických poznatkù do praxe; konkretizovat pedagogické mylení ve filozofickém kontextu; ozøejmit význam antropologicko-filozofických pøedpokladù jakýchkoli výchovných koncepcí. Cílem je pøispìt pomocí
aplikovatelnosti filozofie ke kultivaci ivota moderního èlovìka a obnovì hlubí
dimenze jeho bytí.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolventi získají obecný vhled a dílèí specializaèní znalosti o vztahu filozofie
a výchovy v kontinuitì evropského mylení od antiky po dneek, o významu aplikace filozofických poznatkù na problémy výchovy a vzdìlávání a nutnosti jejich
hlubího promýlení. Osvojí si podle vlastní volby rovnì podrobnìjí znalosti
o problematice kolské politiky a kolského managementu, co budou moci
posuzovat v interdisciplinárním kontextu.
Pøedpokládaným uplatnìním absolventù jsou vechny oblasti spoleènosti, které
se nìjak dotýkají správy a kultivace hodnot vzdìlání a výchovy. Praktickým uplatnìním mohou být subjekty na úrovni státní správy èi soukromé instituce zabývající
se sebevzdìláváním, pøípadnì organizace neziskové; poradenství v otázkách vzdìlávání, odborná osvìtová èinnost. Nabízí se rovnì pùsobení v organizacích vìnujících se integraci rùzných sociálních skupin a humanitární pomoci, dále napø.
v urnalistice a kniních nakladatelstvích atd. Absolvent bude rovnì schopen pracovat v odborných útvarech regionální i celostátní veøejné správy, na místech, kde
se klade dùraz na komunikaci interkulturní i mezi vìdními obory, zejména pøírodními a spoleèenskými vìdami.
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Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Podle poètu dosaených bodù (maximálnì 50 bodù) je sestaveno poøadí uchazeèù, z nich 40 nejúspìnìjích bude pøijato ke studiu.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Studijní program:

B6101 Filozofie

Studijní obor:

6101R014 Religionistika

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

40

Poèet uchazeèù 2009/2010:

55

Poèet pøijatých 2009/2010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Pøijímací zkouka zahrnuje písemnou èást, která je uspoøádána takto:
a) humanitní vìdomosti, historie, geografie, literatura, politika
15
b) schopnosti logického mylení
5
c) znalost terminologie humanitních oborù
10
d) znalost religionistické látky v rozsahu støedokolského vzdìlání
a informací z hromadných sdìlovacích prostøedkù
20
Otázky u bodù poskytují vdy tøi monosti odpovìdí, z nich jedna je správná.
Za správnì zodpovìzenou otázku je 1 bod.

otázek
otázek
otázek
otázek

Souèástí pøijímací zkouky je pøehled èetby dodaný nejpozdìji v den konání testu.
Pøehled musí obsahovat nejménì 5 titulù literatury z religionistiky nebo pøíbuzných
oborù (napø. sociologie, kulturní antropologie, psychologie, filozofie, politologie); ke
kadému titulu uchazeè uvede bibliografické údaje (autor, název, pøípadný podtitul,
vydavatel, místo vydání, rok vydání) a dále vlastní (odnikud nepøevzatou) alespoò
desetiøádkovou charakteristiku dané knihy. Hodnotí se podle mnoství a kvality
pøeètené literatury a podle samostatnosti a výstinosti charakteristik od 0 do 20 bodù.
Pokud uchazeè pøehled nedodá, ztrácí vekerý moný bodový zisk za tuto èást
pøijímacího øízení.

Charakteristika oboru:
Studium oboru vychází z dùkladného studia humanitní vzdìlanosti a je zamìøeno
pøedevím prakticky. Cílem je vybavit studenty poznatky o souèasné èeské
náboenské scénì a regionálních zvlátnostech a souèasnì i o evropském kontextu náboenského mylení a ivota. Dùraz je kladen na interkulturní a mezináboenskou problematiku a dále na pøínos i rizika souèasné religiozity vèetnì
rùzných forem náboenského sektáøství a náboenského fundamentalismu.
Absolventi se mohou pøihlásit do dvouletého navazujícího magisterského studia
tého oboru.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolventi získají teoretické poznatky o povaze náboenství z hlediska rùzných
vìdních disciplín, kvalitní znalosti o hlavních svìtových náboenských systémech, poznatky vedoucí k hlubímu pochopení souèasné èeské a západní religiozity. Získají rovnì znalosti a praktické dovednosti potøebné pro vedení mezináboenského a náboensko-sekulárního dialogu, speciální dovednosti pro odbornou analýzu moných rizikových jevù náboenského sektáøství èi jiných náboenských deviací.
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Pøedpokládaným uplatnìním absolventù je individuální poradenství v oblasti sekt
a nových náboenských smìrù, v otázkách multináboenského, a tím i multikulturního dialogu, dále osvìtová a publicistická èinnost. Absolvent bude rovnì
schopen pracovat v obèanských iniciativách a v odborných útvarech regionální
i celostátní veøejné správy se zamìøením na ochranu náboenských a kulturních
práv menin a pìstování sekulárnì-náboenského dialogu v naí spoleènosti.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Pøijati budou uchazeèi splòující podmínky pro prominutí pøijímací zkouky a dalí
v poøadí podle poètu bodù od nejlepího do celkového poètu 40.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Uchazeè má prùmìr známek z dále uvedených pøedmìtù na støední kole (pokud
se tyto pøedmìty vyskytují) do 1,10 vèetnì (pøi bìném pìtistupòovém známkování). Jde o tyto pøedmìty: èetina (resp. vyuèovací jazyk), cizí jazyky, dìjepis,
základy spoleèenských vìd, religionistika,pøièem prùmìr je poèítán ze známek
minimálnì ze tøí rùzných pøedmìtù. Prùmìr se poèítá ze známek za poslední ètyøi
roèníky støedokolského studia, kromì posledního roèníku z koncových vysvìdèení, u posledního roèníku z pololetního vysvìdèení. Pøi jiné stupnici budou
známky z tìchto poøedmìtù pøevedeny do pìtistupòového známkování. Jako doklad k ádosti pøikládá ovìøené kopie vysvìdèení z posledních ètyø roèníkù støedokolského studia. V pøípade, e uchazeè maturuje v roce konání pøijímacího øízení, zale ovìøenou kopii pololetního vysvìdèení posledního roèníku.
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Studijní program:

B6107 Humanitní studia

Studijní obor:

6107R003 Humanitní studia

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

80

Poèet uchazeèù 2009/2010:

327

Poèet pøijatých 2009/2010:

80

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeè absolvuje písemnou pøijímací zkouku, kterou tvoøí dva testy:
a) test veobecných znalostí ze souboru spoleèenských vìd,
b) test studijních pøedpokladù (zpùsoby mylení a uvaování, logiènost apod.).

Charakteristika oboru:
Cílem studia je poskytnout teoretické poznatky o problematice humanitních studií
a spoleèenských vìd v jejich vzájemné provázanosti a v mezioborových souvislostech a návod k jejich praktickému uplatnìní ve vybraných profesích. Studijní obor
nabízí v multidisciplinární formì vyváené zastoupení v disciplínách historie, sociologie, psychologie, pedagogiky, antropologie a informatiky a vcelku vytváøí moderní a iroký základ pro celostní chápání problémù èlovìka a spoleènosti.
Profil a uplatnìní absolventa:
Studium oboru pøipravuje odborníky humanitního zamìøení s teoretickými znalostmi a øadou praktických dovedností multidisciplinární povahy. Absolventi najdou uplatnìní v oblasti správy a øízení ve státní správì i samosprávì, v oblasti
podpùrných èinností výzkumných a badatelských aktivit rùzných institucí, ve sféøe neziskových organizací a pøi poskytování poradenství v prostoru multikulturní
sféry a humanitnì zamìøených organizací a institucí.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Podle poètu dosaených bodù (maximálnì 100 bodù) je sestaveno poøadí uchazeèù, z nich 80 nejúspìnìjích bude pøijato ke studiu.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

B6107 Humanitní studia

Poèet pøijímaných 2010/2011:

40
184
40

Poèet uchazeèù 2009/2010:
Poèet pøijatých 2009/2010:

6107R027 Komunitní studia
prezenèní
3 r., Bc.

Uchazeè absolvuje písemnou pøijímací zkouku, kterou tvoøí tøi testy:
a) test studijních pøedpokladù

30 bodù

b) test veobecného spoleèensko-kulturního rozhledu

30 bodù

c) test znalostí základù humanitních a sociálních vìd

40 bodù

Charakteristika oboru:
Absolventi budou vybaveni znalostmi základù vybraných sociálních a humanitních vìd, interdisciplinárního chápání a øeení problémù (modul Teoreticko-metodologický základ). Odborné znalosti získají pøedevím v modulech Studium
a rozvoj komunit a Rozvoj lidských zdrojù a celoivotní vzdìlávání. Osvojení univerzálních kompetencí, èásteènì i kompetencí manaerských, je podporováno
modulem Veobecné znalosti a dovednosti. Souèástí koncepce studia je jeho zesílená praktická orientace a podpora schopností a motivace k osobnímu rozvoji
v souladu s poadavky trhu práce, spoleèenskými podmínkami, prioritami EU
a nabídkou magisterských studií.
Profil a uplatnìní absolventa:
Studijní obor reaguje na rostoucí zájem trhu práce o odborníky zamìøené jednak
na oblast rozvoje lidských zdrojù a celoivotního vzdìlávání v podnikatelských
subjektech a v regionálních strukturách, jednak na problematiku kvality ivota
a souití v komunitách, sociálnì udritelného rozvoje a øeení problémù marginalizovaných skupin. Vedle teoretických znalostí budou absolventi zvládat odborné praktické èinnosti, jak ve fázích rozhodovacích a plánovacích procesù, tak pøi
konkrétním ovlivòování situace v terénu. Budou schopni spolupracovat na tvorbì
a realizaci strategických dokumentù, projektù, analýz, krizových plánù obcí a regionù, hospodáøských subjektù a organizací neziskového sektoru. Získají dovednosti v administrativì, veøejné prezentaci, komunikaci s médii a informaèních
technologiích. V návaznosti na získané znalosti, dovednosti a kompetence budou moci absolventi oboru pracovat v pozicích specialistù obecních a krajských
úøadù, nevládních organizací, nadací apod. Absolventi se mohou uplatnit v hospodáøských organizacích jako specialisté v oblasti rozvoje lidských zdrojù, pøípadnì v organizacích zamìøených na vzdìlávací aktivity.
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Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Podle poètu dosaených bodù ve vech tøech testech (maximálnì 100 bodù) je
sestaveno poøadí uchazeèù, z nich 40 nejúspìnìjích bude pøijato ke studiu.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Fakulta filozofická
Studijní program:

B6703 Sociologie

Studijní obor:

6703R003 Sociální antropologie

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

40

Poèet uchazeèù 2009/2010:

131

Poèet pøijatých 2009/2010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeè absolvuje písemnou pøijímací zkouku, kterou tvoøí dva testy:
a) historie  podstatná data a události svìtových a èeských dìjin, obecný
spoleèensko-vìdní pøehled (celkem 50 bodù),
b) zemìpis  napø. politicko-geografické èlenìní svìta, etnické uspoøádání, etnické
konflikty v souèasnosti (celkem 50 bodù).

Charakteristika oboru:
Cílem je vychovat specialisty pro problematiku etnických minorit. Dùraz je proto
kladen na studium etnických problémù. Základ studijního oboru tvoøí obecná antropologie s hlavním akcentem na antropologii sociální. Zaøazeny jsou také pøednáky ze sociologie, jako i sociální a politické geografie. Nechybìjí ani terénní
antropologické výzkumy, které mimo jiné pøispívají k teoretickému a praktickému
zvládnutí komunikace s etnicky, sociálnì a kulturnì odlinými pospolitostmi.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent získá základní vìdomosti v moderním oboru, nauèí se pøesnì a vhodnì
pouívat odbornou terminologii, konfrontovat rùzné metody analýzy kultury
a spoleènosti, zejména pak etnicity. Je pøipraven kriticky analyzovat etnokulturní
problémy a orientovat se v etnických procesech, orientuje se rovnì v problematice interkulturní komunikace a multikulturalismu. Speciální jazykové znalosti (napøíklad romtina) mu umoní dùkladné studium etnických minorit. Kromì toho si
osvojí dovednosti pro pøípravu antropologických výzkumù, sondáí a anket k etnické problematice, jako i humanitárních, integraèních aj. programù. Praktiènost
(resp. aplikovatelnost) studia zvýrazòuje blok romistiky. Absolventi se uplatní
v rámci státních institucí (státní správa  napø. sociální kurátoøi, cizinecká a státní
policie, nápravná a azylová zaøízení), v nadacích a neziskových organizacích poskytujících humanitární pomoc.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Kritériem pro pøijetí uchazeèe je jeho umístìní v poøadí sestaveném na základì
souètu bodù z obou èástí testu (maximálnì 100 bodù). Pøijato bude prvních
40 uchazeèù s nejvyím poètem bodù.
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Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
Studijní program:

B7105 Historické vìdy

Studijní obor:

7105R035 Kulturní dìjiny

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

40

Poèet uchazeèù 2009/2010:

99

Poèet pøijatých 2009/2010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeèi o studium vykonají písemnou pøijímací zkouku, která má dvì bodované èásti.
První z nich zjiuje obecné pøedpoklady k vysokokolskému studiu. Druhá ovìøuje
uchazeèovu základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech
a hloubku zájmu o obor.

Charakteristika oboru:
Cílem studia oboru je nabytí teoretických znalostí v historických vìdách obecnì
s vìtím dùrazem na dìjiny kulturní, na regionální aspekt historického výzkumu
a konkrétní uplatnìní nabytých zkueností v praxi.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent oboru Kulturní dìjiny bude vybaven základními poznatky moderního
dìjepisného bádání a znalostí nezbytné faktografie evropských, národních a regionálních dìjin s pøihlédnutím ke kontextu dìjin svìtových a obsáhne odborné
znalosti a potøebné dovednosti z muzeologie a základù archivnictví. Absolventi se
uplatní jako odborníci schopní zajistit kvalifikovanou a kvalitní lektorskou, konzultaèní a reerní slubu v muzeích, galeriích, pøípadnì v oblasti správy (odbor
kultury a památkové péèe).
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Pøijati budou po uchazeèích uvedených v odstavci Pravidla pro moné prominutí
pøijímacích zkouek bodu a) a b) dalí v poøadí podle poètu získaných bodù od
nejlepího do celkového poètu 40. Kritériem pro pøijetí tìchto dalích uchazeèù
je umístìní v poøadí sestaveném na základì souètu bodù (maximálnì 100)
dosaených v obou èástech písemné pøijímací zkouky.
Pøijatí uchazeèi musí bìhem studia sloit zkouku z nìmeckého jazyka na pokroèilé úrovni, zájemcùm o obor proto doporuèujeme získat alespoò základní znalosti a komunikaèní dovednosti v tomto jazyce pøed zahájením studia.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Uchazeè má právo poádat o pøijetí ke studiu bez pøijímací zkouky, pokud splòuje alespoò jeden z tìchto pøedpokladù:
a) Maturoval na gymnáziu z dìjepisu se známkou 1, pøi maturitní zkouce dosáhl studijního prùmìru nejvýe 1,30 a v prùbìhu støedokolského studia nebyl
z ádného pøedmìtu klasifikován hùøe ne dobøe. Jako doklad k ádosti pøi36
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kládá ovìøené kopie maturitního vysvìdèení a vysvìdèení z posledních ètyø
roèníkù støedokolského studia.
b) Je autorem soutìní práce Studentské odborné èinnosti (SOÈ) v oboru historie nebo pøíbuzných spoleèensko-vìdních oborech, s ní se úèastnil celostátního kola této soutìe nebo se umístil na 1. a 3. místì v krajském kole.
Jako doklad k ádosti pøikládá ovìøenou kopii soutìního diplomu a jeden
exempláø rukopisu soutìní práce.
ádá-li uchazeè o pøijetí ke studiu bez pøijímací zkouky podle bodu a) nebo
podle bodu b), pøikládá pøísluné doklady (maturitní vysvìdèení, soutìní diplomy, rukopis soutìní práce) k pøihláce k pøijímacímu øízení.
Pokud uchazeè maturuje v roce konání pøijímacího øízení, mùe pøísluné doklady spolu s ádostí o pøijetí bez pøijímacího øízení pøedloit dodateènì, a to tak,
aby byly studijnímu oddìlení doruèeny nejpozdìji tøetí pracovní den pøedcházející
termínu konání pøijímací zkouky. I uchazeè, který ádá o pøijetí bez pøijímací
zkouky, se dostaví k písemné zkouce ve stanoveném termínu. Pøed zahájením
písemné pøijímací zkouky pak bude informován o tom, zda bylo jeho ádosti
vyhovìno.

37

Fakulta filozofická
Studijní program:

B7105 Historické vìdy

Studijní obor:

7105R051 Historicko-literární studia

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

40

Poèet uchazeèù 2009/2010:

76

Poèet pøijatých 2009/2010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeè absolvuje písemnou pøijímací zkouku, která se skládá:
a) z testu veobecných studijních pøedpokladù a
b) z testu ovìøujícího znalosti z kulturní historie a èeské i svìtové literatury.
V kadé èásti mohou uchazeèi získat 50 bodù.

Charakteristika oboru:
Cílem studijního oboru je nabytí teoretických znalostí, poznatkù a praktických
dovedností z oborù historie, literární vìdy a teorie kultury, zvládnutí vybraných interpretaèních a kreativních dovedností s pøihlédnutím k rùzným komunikaèním
situacím a porozumìní iroké kále historické a sociální podmínìnosti textu.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent oboru si osvojí základní vìdomosti o historickém vývoji západní literatury s dílèími pøesahy k písemnictví jiných kultur. V závislosti na zvoleném profesním modulu dosáhne odborné znalosti, poznatkù a dovedností z kulturních dìjin,
ze srovnávacích dìjin literatury, z teorie a interpretace literárního textu, budou
mu zpøístupnìny základy mediální práce, stejnì tak jako konkrétní vìdomosti
o vybraných literárních a s nimi souvisejících kulturních kontextech v jejich
historické promìnlivosti.
Absolventi se uplatní jako odborníci schopní poskytovat základní lektorskou
a konzultaèní slubu pøi práci s titìnými a elektronickými médii, kvalifikovanì
plnit poadavky spojené s funkcemi tiskového a mediálního mluvèího správních
èi kulturních institucí, dále naleznou uplatnìní v øadì neziskových organizací
a veøejných nebo soukromých nadací rùzného zamìøení a druhu.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Podle poètu dosaených bodù (maximálnì 100 bodù) je sestaveno poøadí uchazeèù, z nich 40 nejúspìnìjích bude pøijato ke studiu.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Studijní program:

B7105 Historické vìdy

Studijní obor:

7105R053 Spisová a archivní sluba

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

40

Poèet uchazeèù 2009/2010:

48

Poèet pøijatých 2009/2010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeèi o studium vykonají písemnou pøijímací zkouku, která má dvì bodované èásti.
První z nich zjiuje obecné pøedpoklady k vysokokolskému studiu. Druhá ovìøuje
uchazeèovu základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech
a hloubku zájmu o obor.

Charakteristika oboru:
Studenti tohoto oboru získají základní vìdomosti z vedení spisové sluby v souèasných kanceláøských systémech a na nì navazující vìdomosti o archivní
slubì. Studijní obor nepostrádá základní rysy klasického archivního studia,
ovem klade dùraz pøedevím na povìdomí o propojení obou systémù, které na
sebe v praxi bezprostøednì navazují.
Profil a uplatnìní absolventa:
Student se nauèí orientaci v moderních spisových systémech vech smìrù, právì tak jako v registraturních systémech historicky vzniklých. Absolventi tohoto
studijního oboru naleznou uplatnìní v souèasné spisové slubì státní správy, samosprávy a podnikatelské i soukromé sféry, komerèních spisovnách i nejrùznìjích vznikajících i v souèasnosti teprve zamýlených soukromých archivech.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Pøijati budou po uchazeèích uvedených v odstavci Pravidla pro moné prominutí
pøijímacích zkouek bodu a) a b) dalí v poøadí sestaveném na základì souètu
bodù (maximálnì 100) dosaených v obou èástech písemné pøijímací zkouky.
Pøijatí uchazeèi musí bìhem studia sloit zkouku z nìmeckého jazyka na pokroèilé úrovni, zájemcùm o obor proto doporuèujeme získat alespoò základní znalosti a komunikaèní dovednosti v tomto jazyce pøed zahájením studia.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Uchazeè má právo poádat o pøijetí ke studiu bez pøijímací zkouky, pokud splòuje alespoò jeden z tìchto pøedpokladù:
a) Maturoval na gymnáziu z dìjepisu se známkou 1, pøi maturitní zkouce dosáhl studijního prùmìru nejvýe 1,30 a v prùbìhu støedokolského studia nebyl
z ádného pøedmìtu klasifikován hùøe ne dobøe. Jako doklad k ádosti pøikládá ovìøené kopie maturitního vysvìdèení a vysvìdèení z posledních ètyø
roèníkù støedokolského studia.
b) Je autorem soutìní práce Studentské odborné èinnosti (SOÈ) v oboru historie nebo pøíbuzných spoleèensko-vìdních oborech, s ní se úèastnil celostát39
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ního kola této soutìe nebo se umístil na 1. a 3. místì v krajském kole.
Jako doklad k ádosti pøikládá ovìøenou kopii soutìního diplomu a jeden
exempláø rukopisu soutìní práce.
ádá-li uchazeè o pøijetí ke studiu bez pøijímací zkouky podle bodu a) nebo
podle bodu b), pøikládá pøísluné doklady (maturitní vysvìdèení, soutìní diplomy, rukopis soutìní práce) k pøihláce k pøijímacímu øízení.
Pokud uchazeè maturuje v roce konání pøijímacího øízení, mùe pøísluné doklady spolu s ádostí o pøijetí bez pøijímacího øízení pøedloit dodateènì, a to tak,
aby byly studijnímu oddìlení doruèeny nejpozdìji tøetí pracovní den pøedcházející
termínu konání pøijímací zkouky. I uchazeè, který ádá o pøijetí bez pøijímací
zkouky, se dostaví k písemné zkouce ve stanoveném termínu. Pøed zahájením
písemné pøijímací zkouky pak bude informován o tom, zda bylo jeho ádosti
vyhovìno.
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Studijní program:

B7105 Historické vìdy

Studijní obor:

7105R021 Historie
+ 7105R065 Ochrana hmotných památek
(dvouoborové studium)

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

40

Poèet uchazeèù 2009/2010:

87

Poèet pøijatých 2009/2010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Písemná pøijímací zkouka je pro tuto dvouoborovou kombinaci spoleèná a skládá se ze
dvou èásti:
a) test studijních pøedpokladù (zpùsoby mylení a uvaování, logiènost apod.),
b) písemná zkouka ovìøující uchazeèovu základní orientaci v historických událostech
a jejich souvislostech a v odborné literatuøe.
Maximální poèet bodù z pøijímací zkouky je 100.

Charakteristika oboru:
Studijní obor Ochrana hmotných památek v rámci dvouoborového bakaláøského
studia pøedpokládá kombinaci s nìkterým z dalích akreditovaných dvouoborových bakaláøských oborù. Pøi této akreditaci je dvouoborové bakaláøské studium
navrhováno v kombinaci s oborem Historie. Nový studijní obor je cílenì pøipravován v úzké spolupráci s muzejními a archeologickými pracoviti z nejbliího
okolí (zvlátì Východoèeské muzeum v Pardubicích a Muzeum východních Èech
v Hradci Králové). Univerzitní pracovitì tak reaguje na poptávku po pracovnících
s bakaláøskou kvalifikací, která umoòuje jak pokraèovat v navazujícím
magisterském studiu v programu Historické vìdy, tak i (a to pøedevím) nalézt
pøímé uplatnìní v praxi.
Profil a uplatnìní absolventa:
Úèelem studijního programu je výchova absolventa pøipraveného na práci vyí odborné síly v instituci s historickým zamìøením (muzeum, památkový ústav, obèanská sdruení, etc.). Jeho úkolem bude øídit a kontrolovat èinnost na dílèím úseku
odborného pracovitì, popøípadì vykonávat samostatné specializované èinnosti
(napø. podíl na organizování terénní výkopové aktivity, provádìní fotodokumentace
a katalogizace sbírkového materiálu apod.). Náplò jeho práce mùe obsahovat i
osvìtovou a popularizaèní èinnost v rámci aktivit zamìstnavatelské instituce. Absolventi tohoto bakaláøského studia budou pøipravováni pøedevím pro uplatnìní
v praktických èinnostech, nikoli pro vìdeckovýzkumnou èinnost. Od absolventa se
oèekává dobré zvládnutí základù odborné práce, ucelených znalostí archeologie a
muzeologie a zbìhlost v terénní, laboratorní i kanceláøské praxi s pøihlédnutím
k památkové legislativì a obecným zásadám managementu v oboru.
Vzhledem k rozsáhlým investièním akcím, které se v souèasné dobì v Èeské republice realizují (výstavby dálnic, silnièních obchvatù mìst, velkých výrobních
komplexù aj.) existuje mimoøádnì velká poptávka po archeologickém výzkumu,
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kterou vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníkù odborná oddìlení pøísluných institucí obtínì zvládají, èasto i na úkor omezení cíleného vìdeckého
výzkumu. Absolventi bakaláøského studia oboru Ochrana hmotných památek,
kteøí by byli charakterem svého vzdìlání pøedurèeni také k zajitìní kvalitního terénního výzkumu, øízeného zkueným archeologem, mohou tento problém na
trhu práce dlouhodobì pozitivnì ovlivnit. Výe zmínìná úzká návaznost na aktuální potøebu pracovního trhu bude zaruèena pøímou spoluprací s archeologickými pracoviti jak v rámci výuky, tak v prùbìhu povinných praxí.
Zájemci o magisterský stupeò vzdìlání by mohli pokraèovat na naí katedøe v navazujícím magisterském studiu v oboru Kulturní dìjiny, a to zvlátì v modulu
Historická regionalistika, kde by byli pøipraveni øeit témata související napø.
s environmentálními dìjinami, historickým vývojem krajiny a vlivem èlovìka na
její utváøení; pøípadnì by se mohli ucházet o dalí studium na jiné vysoké kole,
kde je akreditováno navazující magisterské studium dle jejich specializace.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Pøijati budou a) uchazeèi splòující podmínky pro prominutí pøijímací zkouky,
b) uchazeèi, kteøí vykonají úspìnì pøijímací zkouku a umístí se v poøadí podle
poètu bodù do takového místa, které doplní celkový poèet pøijatých uchazeèù
na 40.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Uchazeè má právo poádat o pøijetí ke studiu bez pøijímací zkouky, pokud splòuje alespoò jeden z tìchto pøedpokladù:
a) Maturoval na gymnáziu z dìjepisu se známkou 1, pøi maturitní zkouce dosáhl studijního prùmìru nejvýe 1,30 a v prùbìhu støedokolského studia nebyl
z ádného pøedmìtu klasifikován hùøe ne dobøe. Jako doklad k ádosti pøikládá ovìøené kopie maturitního vysvìdèení a vysvìdèení z posledních ètyø
roèníkù støedokolského studia.
b) Je autorem soutìní práce Studentské odborné èinnosti (SOÈ) v oboru historie nebo pøíbuzných spoleèensko-vìdních oborech, s ní se úèastnil celostátního kola této soutìe nebo se umístil na 1. a 3. místì v krajském kole.
Jako doklad k ádosti pøikládá ovìøenou kopii soutìního diplomu a jeden
exempláø rukopisu soutìní práce.
ádá-li uchazeè o pøijetí ke studiu bez pøijímací zkouky podle bodu a) nebo
podle bodu b), pøikládá pøísluné doklady (maturitní vysvìdèení, soutìní diplomy, rukopis soutìní práce) k pøihláce k pøijímacímu øízení.
Pokud uchazeè maturuje v roce konání pøijímacího øízení, mùe pøísluné doklady spolu s ádostí o pøijetí bez pøijímacího øízení pøedloit dodateènì, a to tak,
aby byly studijnímu oddìlení doruèeny nejpozdìji tøetí pracovní den pøedcházející
termínu konání pøijímací zkouky. I uchazeè, který ádá o pøijetí bez pøijímací
zkouky, se dostaví k písemné zkouce ve stanoveném termínu. Pøed zahájením
písemné pøijímací zkouky pak bude informován o tom, zda bylo jeho ádosti
vyhovìno.
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Studijní program:

B7310 Filologie

Studijní obor:

7310R255 Slavistická studia zemí Evropské
unie + 7105R021 Historie
(dvouoborové studium)

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

50

Poèet uchazeèù 2009/2010:

23

Poèet pøijatých 2009/2010:

24

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeè pøikládá k pøihláce doklad o zdravotní zpùsobilosti absolvovat samostatnì
v prùbìhu studia semestrální stá na vysoké kole v zahranièí. Písemná pøijímací
zkouka je pro tuto dvouoborovou kombinaci spoleèná a skládá se ze tøí èásti:
a) test studijních pøedpokladù (zpùsoby mylení a uvaování, logiènost apod.),
b) písemná zkouka ovìøující uchazeèovu základní orientaci v historických událostech
a jejich souvislostech a v odborné literatuøe,
c) písemná zkouka ovìøující vybrané øeèové dovednosti a znalost lexikálnì
gramatických struktur jednoho z níe uvedených evropských svìtových jazykù
(angliètina, nìmèina, francouztina, rutina  vybraný jazyk je nutno uvést
v pøihláce).
Maximální moný poèet bodù z pøijímací zkouky je 150.

Charakteristika oboru:
Cílem tohoto dvouoborového studia je poskytnout v rámci bakaláøského stupnì
vzdìlání nabídku kulturnì  historicko  jazykového studia, uplatnitelného pøímo
v praxi ve sférách obchodních a turistických. Vzhledem ke stávající jazykové
struktuøe Evropské unie si mùe student v rámci oboru Slavistická studia zemí
EU zvolit jako hlavní jeden ze tøí jazykových modulù: 1) polský; 2) slovinský;
3) bulharský. V obsahu výuky bude poloen dùraz na kulturní dìjiny a souèasné
reálie pøísluné zemì a jazyk. Souèástí studia bude alespoò semestrální pobyt
na pøísluné zahranièní univerzitì, odpovídající jazykovì hlavnímu zvolenému
modulu. Struktura pøedmìtù je celkovì konstruována tak, aby student absolvoval cca 2/3 výuky v rámci povinných pøedmìtù; 1/3 rozsahu výuky mùe sám
ovlivòovat výbìrem povinnì volitelných pøedmìtù v rámci svého oboru a volitelných pøednáek a semináøù, nabízených v rámci celého studijního programu,
a to s pøihlédnutím k pøísluné dvouoborové kombinaci.
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Profil a uplatnìní absolventa:
Absolventi dvouoborového bakaláøského studia v kombinaci Historie  Slavistická studia zemí EU budou pøipravováni pøedevím pro uplatnìní v praxi: turistický
prùmysl, støední management v rámci firem podnikajících v pøísluné jazykové
oblasti; budou vybaveni praktickou znalostí jazyka a reálií pøísluných zemí.
Vedle aktivní znalosti nìkterého ze svìtových jazykù, který zvládli jako jazyk maturitní (v jeho zdokonalování budou pokraèovat i bìhem dvouoborového bakaláøského studia v rámci oboru Historie), budou schopni aktivnì komunikovat dalím ze slovanských jazykù Evropské unie. Díky této jazykové kombinaci mohou
získat uplatnìní jak ve výe zmínìných domácích podnikatelských sférách, zamìøených svými aktivitami na pøísluné jazykové oblasti, tak v institucích celounijních. Vedle pøímého uplatnìní v praxi budou mít absolventi tohoto dvouoborového bakaláøského studia monost pokraèovat dále v navazujícím magisterském studiu následujícím zpùsobem: Mohou pokraèovat na naí fakultì ve studiu historie v oboru Kulturní dìjiny (zvlátì v modulu Soudobé dìjiny), kde by
své jazykové kompetence mohli výbornì uplatnit pøi studiu dìjin støední a jihovýchodní Evropy. Zájemci o dalí prohloubení jazykového vzdìlávání se budou moci
po sloení rozdílových zkouek ucházet o pøijetí k navazujícímu lingvistickému
magisterskému studiu dle své specializace (poltina, bulhartina, slovintina) na
domácích vysokých kolách, kde je takové studium akreditováno. Absolventi
budou také jazykovì vybaveni k tomu, aby se mohli ucházet o navazující
magisterské studium spoleèenskovìdních oborù na nìkteré ze zahranièních
univerzit v zemi, její jazyk si zvolili v rámci modulárního systému tohoto oboru
jako hlavní.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Pøijati budou a) uchazeèi splòující podmínky pro prominutí pøijímací zkouky, b)
uchazeèi, kteøí vykonají úspìnì pøijímací zkouku a umístí se v poøadí podle poètu bodù do takového místa, které doplní celkový poèet pøijatých uchazeèù
na 50.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Uchazeè má právo poádat o pøijetí ke studiu bez pøijímací zkouky, pokud splòuje alespoò jeden z tìchto pøedpokladù:
a) Maturoval na gymnáziu z dìjepisu se známkou 1, pøi maturitní zkouce dosáhl studijního prùmìru nejvýe 1,30 a v prùbìhu støedokolského studia nebyl
z ádného pøedmìtu klasifikován hùøe ne dobøe. Jako doklad k ádosti pøikládá ovìøené kopie maturitního vysvìdèení a vysvìdèení z posledních ètyø
roèníkù støedokolského studia.
b) Je autorem soutìní práce Støedokolské odborné èinnosti (SOÈ) v oboru
historie nebo pøíbuzných spoleèensko-vìdních oborech, s ní se úèastnil celostátního kola soutìe nebo se umístil na 1. a 3. místì v krajském kole.
Jako doklad k ádosti pøikládá ovìøenou kopii soutìního diplomu a jeden
exempláø rukopisu soutìní práce.
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ádá-li uchazeè o pøijetí ke studiu bez pøijímací zkouky podle bodu a) nebo
podle bodu b), pøikládá pøísluné doklady (maturitní vysvìdèení, soutìní diplomy, rukopis soutìní práce) k pøihláce k pøijímacímu øízení.
Pokud uchazeè maturuje v roce konání pøijímacího øízení, mùe pøísluné doklady spolu s ádostí o pøijetí bez pøijímacího øízení pøedloit dodateènì, a to tak,
aby byly studijnímu oddìlení doruèeny nejpozdìji tøetí pracovní den pøedcházející
termínu konání pøijímací zkouky. I uchazeè, který ádá o pøijetí bez pøijímací
zkouky, se dostaví k písemné zkouce ve stanoveném termínu. Pøed zahájením
písemné pøijímací zkouky pak bude informován o tom, zda bylo jeho ádosti
vyhovìno.
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Studijní program:

B7310 Filologie

Studijní obor:

7310R189 Anglický jazyk pro hospodáøskou
praxi

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011

40

Poèet uchazeèù 2009/2010:

258

Poèet pøijatých 2009/2010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Pøijímací zkouka je písemná a zjiuje dosaenou úroveò komunikativní kompetence
v anglickém jazyce. Písemný test ovìøuje øeèové dovednosti (poslech a ètení
s porozumìním, psaní), znalosti lexikálnì-gramatických struktur a zároveò znalosti
anglo-amerického literárního a kulturního kontextu. Maximální moný poèet bodù je
100.

Charakteristika oboru:
Bakaláøský studijní program má interdisciplinární charakter. Jeho cílem je vybavit studenty potøebnou úrovní komunikativní kompetence v anglickém i v èeském
jazyce, potøebnými vìdomostmi v oblasti lingvistické, literární a kulturní, teoretickými poznatky z oblasti odborného pøekladu a praktickými pøekladatelskými
dovednostmi a seznámit je se základy ekonomicko-správních disciplín tak, aby
dokázali pracovat s texty tematicky zamìøenými do této oblasti.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolventi získají odpovídající komunikativní kompetenci v anglickém a èeském
jazyce, pøekladatelské dovednosti a základní orientaci v terminologii a problematice odborných pøedmìtù.
Absolventi se uplatní v orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích s podílem zahranièního kapitálu, v obchodních firmách, v kulturních nadacích, v pøekladatelských agenturách, v redakcích a vude tam, kde bude zapotøebí jazykovì zdatných pracovníkù pøi zapojování naí zemì do evropských struktur.
Konkrétní kritéria a podmínky pro pøijetí daného programu/oboru:
Kriteriem pro pøijetí uchazeèù je poøadí, jeho dosáhli souètem bodového ohodnocení písemné pøijímací zkouky. Ke studiu bude pøijato 40 nejúspìnìjích
uchazeèù.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Studijní program:

B7310 Filologie

Studijní obor:

7310R190 Nìmecký jazyk pro
hospodáøskou praxi

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

40

Poèet uchazeèù 2009/2010:

80

Poèet pøijatých 2009/2010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Pøijímací zkouka má písemnou formu. Test ovìøuje øeèové dovednosti jako poslech,
ètení, psaní a dále také znalosti lexikálnì-gramatických struktur. Maximální moný
poèet bodù je 100.

Charakteristika oboru:
Bakaláøský studijní program má interdisciplinární charakter. Jeho cílem je vybavit studenty potøebnou úrovní komunikativní kompetence v nìmeckém i v èeském jazyce, potøebnými vìdomostmi v oblasti lingvistické, literární a kulturní, teoretickými poznatky z oblasti odborného pøekladu a praktickými pøekladatelskými
dovednostmi a seznámit je se základy ekonomicko-správních disciplín tak, aby
dokázali pracovat s texty tematicky zamìøenými do této oblasti.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolventi získají odpovídající komunikativní kompetenci v nìmeckém a èeském
jazyce, pøekladatelské dovednosti a základní orientaci v terminologii a problematice odborných pøedmìtù.
Absolventi se uplatní v orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích s podílem zahranièního kapitálu, v obchodních firmách, v kulturních nadacích, v pøekladatelských agenturách, v redakcích a vude tam, kde bude zapotøebí jazykovì zdatných pracovníkù pøi zapojování naí zemì do evropských struktur.
Konkrétní kritéria a podmínky pro pøijetí daného programu/oboru:
Kriteriem pro pøijetí uchazeèù je poøadí, jeho dosáhli souètem bodového ohodnocení písemné pøijímací zkouky. Ke studiu bude pøijato 40 nejúspìnìjích
uchazeèù.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Studijní program:

B7507 Specializace v pedagogice

Studijní obor:

7507R062 Anglický jazyk
 specializace v pedagogice

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

40

Poèet uchazeèù 2009/2010:

188

Poèet pøijatých 2009/2010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Pøijímací zkouka je písemná a zjiuje dosaenou úroveò komunikativní kompetence
v anglickém jazyce. Písemný test ovìøuje øeèové dovednosti (poslech a ètení
s porozumìním, psaní), znalosti lexikálnì-gramatických struktur a zároveò znalostí
anglo-amerického literárního a kulturního kontextu. Maximální moný poèet bodù je
100.

Charakteristika oboru:
Cílem studia je rozvinout komunikativní kompetenci studentù v cílovém cizím jazyce, a to ve vech jejích aspektech. Dále jsou studenti seznámeni se základy
lingvistických, literárnì-kulturních a pedagogicko psychologických disciplín. Získané vìdomosti a dovednosti absolventa jsou východiskem zejména pro navazující magisterské studium Uèitelství anglického jazyka vedoucí k získání plné uèitelské kvalifikace.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent oboru Anglický jazyk  specializace v pedagogice
● dosáhl úrovnì C1 komunikativní kompetence v anglickém jazyce dle Spoleèného
evropského referenèního rámce (je zajitìno v pøedmìtech komunikativního modulu a realizací výuky témìø vech pøedmìtù ostatních modulù v anglickém jazyce),
● osvojil si základní vìdomosti v oblasti lingvistických a literárnì-kulturních disciplín, èím získal orientaci ve struktuøe oboru anglický jazyk (pøedmìty modulù
lingvistického a literárnì-kulturního),
● získal multikulturní sensitivitu pro podmínky mìnícího se spoleèenského kontextu,
● proel základní profesní pøípravou (tradiènì tzv. pedagogicko-psychologickou).
Absolvent se mùe uplatnit ve vzdìlávacích institucích (napø. jako asistent) a ve
veøejném sektoru (napø. v neziskových organizacích i v relevantní oblasti státní
správy  ve vztahu ke spoleèenské objednávce související mimo jiné s evropskou
integrací).
Konkrétní kritéria a podmínky pro pøijetí daného programu/oboru:
Kriteriem pro pøijetí uchazeèù je poøadí, jeho dosáhli souètem bodového ohodnocení písemné pøijímací zkouky. Ke studiu bude pøijato 40 nejúspìnìjích
uchazeèù.
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Fakulta filozofická
Studijní program:

N6101 Filozofie

Studijní obor:

6101T004 Filozofie

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

2 r., Mgr.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

20

Poèet uchazeèù 2009/2010:

14

Poèet pøijatých 2009/20010

12

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeè musí být absolventem vysokokolského studia minimálnì bakaláøského
stupnì. Jako doklad pøikládá k pøihláce ke studiu nebo nejpozdìji v den pøijímacích
zkouek úøednì ovìøenou kopii diplomu a dodatku k diplomu, pøípadnì vysvìdèení
o SZZ vèetnì potvrzení o vykonaných zkoukách a zápoètech.
Absolventi jiného ne filozofického bakaláøského oboru jsou povinni navíc k bìným
semestrálním zkoukám vykonat do zaèátku letního semestru v prvním roce
navazujícího studia rozdílovou zkouku v rozsahu ústní èásti bakaláøské zkouky
z filozofie, sloenou pøed nejménì dvouèlennou komisí jmenovanou vedoucím katedry.
Tato zkouka není hodnocena ádnými kreditními body. Pøijímací zkouka má charakter
pohovoru, který je bodován (maximálnì 30 bodù).

Charakteristika oboru:
Magisterské studium filozofie se zamìøuje na klasická témata se zøetelem k politickému mylení a problému výchovy. Filozofie je tu jako monost a pøíleitost
pro ty, kteøí pocítili nesamozøejmost vlastního ití a nesamozøejmost toho, v èem
ijí, a pokouejí se nad tím zamyslet, a kteøí proto ve svém mylení vstupují do
rozhovoru s mysliteli. Není pro ty, kteøí hledají pøipravené odpovìdi (nìjaké pokrokové ideologie, je je pøivedou ke svìtlým zítøkùm). Absolventi získají obecný
vhled a dílèí specializaèní znalosti o vztahu filozofie, politického mylení a výchovy v kontinuitì evropského mylení od antiky po dneek. Specifikem navazujícího
magisterského studia je zejména politická filozofie, filozfická komeniologie a filozofie výchovy.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolventi získají v návaznosti na obecný pøehled poskytnutý v bakaláøském
stupni dùkladnìjí znalosti o vybraných filozofických problémech a dùkladnìjí
schopnosti interpretaèní - kursy jsou zamìøeny na konkrétní problémy a díla, v
nich jsou poloeny mylenkové a strukturní základy moderní spoleènosti a vìd.
V tomto kontextu budou schopni osvojovat si dalí poznatky a prohlubovat analytickou reflexi základních tendencí pøitomnosti (pøedevím v souvislosti s politikou, mravním a právním rámcem pøítomnosti, vìdou a kulturou).
Pokud jde o uplatnìní na trhu práce, jsou ji tradiènì absolventi filozofických disciplán jedni z nejúspìnìjích  souvisí to s tím, e studium filozofie vede studenta k samostatnému kritickému mylení a k interpretaèní zdatnosti stále
sloitìjích spoleèenských jevù. To spoluvytváøí dobré pøedpoklady pro kultivovanìjí zvládání instrumentálnì-adaptabilních nárokù praxe. V kadodenní praxi
pak budou mít absolventi dobré pøedpoklady pøesnì formulovat a rozliovat pro49
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blémy a pomáhat pøi hledání inovativních øeení v mnohých oborech spoleèenského ivota, a to nejen v domácím prostøedí, ale té na poli mezinárodní spolupráce.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Do celkového hodnocení pøijímací zkouky se zapoèítávají i následující souèásti,
které jsou rovnì bodovány: celkový prospìch bakaláøského studia (maximálnì
30 bodù), bakaláøská práce (maximálnì 20 bodù), souhrnná známka z bakaláøské zkouky (maximálnì 20 bodù). Výe stanovených bodù bude odpovídat prospìchovému hodnocení, tj. maximální poèet bodù odpovídá hodnocení výbornì.
Celková souèet bodù (maximálnì 100) urèí poøadí uchazeèù, z nich prvních 20
s nejvyím poètem bodù bude pøijato ke studiu.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Fakulta filozofická
Studijní program:

N6101 Filozofie

Studijní obor:

6101T014 Religionistika

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

2 r., Mgr.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

20

Poèet uchazeèù 2009/2010:

12

Poèet pøijatých 2009/2010:

10

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeè musí být absolventem vysokokolského studia minimálnì bakaláøského
stupnì. Jako doklad pøikládá k pøihláce ke studiu nebo nejpozdìji v den pøijímací
zkouky úøednì ovìøenou kopii diplomu a dodatku k diplomu. Pokud uchazeèi nebyl
dodatek k diplomu vydán, pøedloí úøednì ovìøenou kopii vysvìdèení o státní závìreèné
zkouce a výpis zápoètù a zkouek z pøedchozího bakaláøského studia.
Absolventi nereligionistického bakaláøského oboru budou povinni navíc k bìným
semestrálním zkoukám vykonat do zaèátku letního semestru v prvním roce
navazujícího studia rozdílovou zkouku v rozsahu ústní èásti bakaláøské zkouky
z religionistiky, sloenou pøed nejménì dvouèlennou komisí jmenovanou vedoucím
katedry. Tato zkouka není hodnocena ádnými kreditními body. Pøijímací zkouka má
charakter pohovoru, který je bodován (maximálnì 30 bodù).

Charakteristika oboru:
Magisterské studium pøipravuje studenty pro samostatnou a øídící práci v oblastech veøejné správy, v obèanském sektoru, v poradenství a v publicistice i pro badatelskou èi pedagogickou èinnost. Dalím cílem je vybavit studenty podrobnìjími znalosti nìkterých vybraných okruhù, napø. jednotlivých náboenských systémù, jednotlivých náboenských fenoménù a vazeb náboenství na rùzné
aspekty osobního i sociálního a kulturního ivota. Studium se zamìøí na souèasnou náboenskou scénu Èeské republiky ve støedoevropském, euroatlantickém
a globálním kontextu. Souèasnou èeskou religiozitu bude mapovat i s ohledem
na regionální problematiku.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolventi získají v návaznosti na obecný pøehled poskytnutý v bakaláøském
stupni znalosti o dalích vybraných náboenstvích, podrobné poznatky o jednom
vybraném systému a dále schopnost shromaïovat informace o náboenství
a interpretovat je historicky, fenomenologicky, sociologicky, psychologicky. Získají rovnì podle vlastní volby podrobnìjí znalosti a praktické dovednosti v oborech jako je veøejná správa, poradenství, publicistika. V klinicky orientovaných
semináøích získají speciální dovednosti pro odbornou analýzu a pomoc pøi rizikových èi patologických jevech náboenského ivota. Absolventi se uplatní jako individuální poradci v oblasti sekt a nových náboenských smìrù, pøi organizování
mezináboenského, a vùbec multikulturního dialogu v rùzných vzdìlávacích,
osvìtových a poradenských institucích. Dalí uplatnìní naleznou v osvìtové èinnosti spoèívající v pøednákách a kurzech pro odbornou veøejnost, v publikaèní
i edièní èinnosti. Absolvent bude rovnì schopen pracovat v odborných útvarech
veøejné správy se zamìøením na styky státu a náboenských subjektù, na ochra51
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nu náboenských a kulturních práv menin a pìstování sekulárnì-náboenského
dialogu v naí spoleènosti. Dalím moným uplatnìním je mezinárodní obchod
a diplomacie týkající se èástí svìta s významným vlivem rùzných náboenství.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Do celkového hodnocení pøijímací zkouky se zapoèítávají i následující souèásti,
které jsou rovnì bodovány: zkouka z pramenného jazyka absolvovaná bìhem
bakaláøského studia (napø. arabtina, sanskrt apod.  maximálnì 10 bodù), celkový prospìch bakaláøského studia (maximálnì 20 bodù), bakaláøská práce
(maximálnì 20 bodù), souhrnná známka z bakaláøské zkouky (maximálnì 20
bodù). Výe stanovených bodù bude odpovídat prospìchovému hodnocení, tj.
maximální poèet bodù odpovídá hodnocení výbornì. Celkový souèet bodù (maximálnì 100) urèí poøadí uchazeèù, z nich prvních 20 s nevyím poètem bodù
bude pøijato ke studiu.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Fakulta filozofická
Studijní program:

N6703 Sociologie

Studijní obor:

6703T003 Sociální antropologie

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

2 r., Mgr.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

20

Poèet uchazeèù 2009/2010:

44

Poèet pøijatých 2009/2010:

20

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeè musí být absolventem minimálnì bakaláøského vysokokolského studia. Jako
doklad pøikládá k pøihláce ke studiu nebo nejpozdìji v den pøijímací zkouky úøednì
ovìøenou kopii diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvìdèení o SZZ. Souèástí pøihláky
je i projekt diplomové práce v rozsahu 2  3 normostran. Projekt diplomové práce by
mìl být zaloen na pøedpokládaném terénním výzkumu.
Pøijímací zkouka se skládá z:
1. testu ze sociální antropologie (50 bodù),
2. testu z anglického jazyka, ovìøujícího porozumìní psanému textu (15 bodù),
3. motivaèního pohovoru, v nìm uchazeè pøedstaví projekt diplomové práce
v rozsahu 2  3 normostran (35 bodù).

Charakteristika oboru:
Cílem je vychovat odborníky pro problematiku dosahování etnického a sociálního
konsensu. Dùraz je kladen nejen na analýzu etnických a sociálních konfliktù, ale
i na jejich øeení. Jedním z cílù výuky je pøipravit také vysoce kvalifikované odborníky v oblasti aplikované a urgentní antropologie.
Profil a uplatnìní absolventa:
Student získá speciální a teoretické vìdomosti v sociální antropologii, sociologii,
sociální geografii a religionistice. Nauèí se samostatnì provádìt antropologický
výzkum a konfrontovat rùzné sociálnì antropologické a dalí sociálnì vìdné teorie i metody. Bude schopen vypracovávat analýzy a zprávy o konkrétních sociálních problémech pomocí vlastního terénního výzkumu rùzných spoleèenství, etnických, konfesionálních a jiných sociálních skupin. Absolvent je pøipraven jako
specialista na etnickou problematiku, na sociální konflikty a na humanitární
otázky, a to i v mezinárodním mìøítku. Uplatní se v rámci státních institucí  v diplomacii, ve slokách ministerstva vnitra (azylových a nápravných zaøízeních, cizinecké, republikové a mìstské policie), v komunitních centrech, ve speciálním
kolství a zaøízeních pro mladé delikventy apod. Kvalifikace je vhodná rovnì pro
nadace, neziskové organizace i rozvojové agentury, kde se vyaduje samostatná
expertní, øídící aj. èinnost.
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Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Celkový maximální poèet dosaených bodù je 100.
Poøadí uchazeèù, kteøí splnili pøedpoklady pro pøijetí, je dáno souètem bodù ze
vech výe uvedených èástí. Kritériem pro pøijetí uchazeèe je jeho umístìní do
20. místa v tomto poøadí.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Fakulta filozofická
Studijní program:

N7105 Historické vìdy

Studijní obor:

7105T035 Kulturní dìjiny

Zamìøení:

Gender history, regionální dìjiny a soudobé
dìjiny

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

2 r., Mgr.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

20

Poèet uchazeèù 2009/2010:

39

Poèet pøijatých 2009/2010:

20

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Souèástí pøihláky ke studiu musí být:
a) doklad o absolutoriu bakaláøského studijního programu. Jako doklad pøikládá k pøihláce ke studiu nebo nejpozdìji v den pøijímacích zkouky úøednì ovìøenou kopii
diplomu a dodatku k diplomu, pøíp. vysvìdèení o SZZ,
b) projekt v rozsahu nejménì 3 a nejvýe 5 stran zamìøený na nìkterý z výe uvedených modulù studia (gender history, regionální dìjiny nebo soudobé dìjiny). Tento
projekt by mìl bìhem studia vyústit v diplomovou práci. Pøi pøípravì projektu je
ádoucí, aby uchazeè pøihlédl k náplni diplomního semináøe, na nìm by mìla být
diplomová práce øeena. Jedná se o diplomní semináøe tìchto vyuèujících: prof.
PhDr. M. Lenderová, CSc. (gender history); doc. PhDr. V. Veber (soudobé dìjiny);
prof. PhDr. E. Maur, CSc. (regionální modul se zamìøením na historickou demografii); prof. Ing. arch. J. kabrada, CSc. (regionální modul se zamìøením na výzkum
historických staveb) a prof. PhDr. P. Vorel, CSc. (regionální modul se zamìøením na
raný novovìk).
Pøijímací zkouka má ústní formu. Uchazeè pøedstaví a zdùvodní svùj projekt a prokáe
dobrou orientaci v souèasném èeském i evropském historickém bádání. Projekt i jeho
obhajoba jsou bodovány (maximálnì 100 bodù).

Charakteristika oboru:
Magisterský studijní obor Kulturní dìjiny navazuje na stejnojmenný bakaláøský
studijní program. Jeho cílem je prohloubení teoretických poznatkù získaných
v pøedchozím studiu, jejich hlubí zakotvení jak ve veobecné rovinì, tak ve tøech
specializacích  soudobé dìjiny, gender history a regionální dìjiny.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent bude vybaven kvalitními faktografickými znalostmi z pøísluných oblastí a souèasnì elementárními dovednostmi nezbytnými pro badatelskou práci
a pro vysoce kvalifikovanou práci v institucích a zaøízeních vyadující dobrou
orientaci v humanitních disciplinách.
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Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Na základì získaných bodù bude sestaveno poøadí, z nìho nejúspìnìjích 20
uchazeèù bude pøijato ke studiu.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Fakulta filozofická
Studijní program:

N7503 Uèitelství pro základní koly

Studijní obor:

7503T006 Uèitelství anglického jazyka

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

2 r., Mgr.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

20

Poèet uchazeèù 2009/2010:

0

Poèet pøijatých 2009/2010:

0

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeè musí být absolventem minimálnì bakaláøského vysokokolského studia
programu Specializace v pedagogice se zamìøením na anglický jazyk nebo programu
obsahovì srovnatelného, t.j. takového, jeho souèástí je jak sloka oborová (anglický
jazyk a literatura), tak i sloka pedagogicko-psychologická vèetnì základù oborové didaktiky. Jako doklad o absolutoriu bakaláøského
studijního programu pøikládá úøednì ovìøenou kopii diplomu a dodatku k diplomu
k pøihláce ke studiu nebo ji pøedloí nejpozdìji v den pøijímací zkouky. Nezbytnou
souèástí pøihláky je lékaøské potvrzení.
Pøijímací zkouka je ústní a ovìøuje:

a) úroveò dosaených znalostí v oboru (t.j. souèasný anglický jazyk, literatura
a kulturní studia) i v oblasti specializace v pedagogice,
b) motivaci a osobnostní pøedpoklady k výkonu uèitelské profese.
Maximální moný poèet získaných bodù je 100.

Charakteristika oboru:
Magisterský studijní obor Uèitelství anglického jazyka navazuje na bakaláøský
studijní obor Anglický jazyk  specializace v pedagogice. Jeho cílem je pøipravit
plnì kvalifikované odborníky  uèitele anglického jazyka, kteøí jsou schopni reflektovat i anticipovat spoleèenské potøeby a v souladu s nimi prunì rozvíjet
svou pedagogickou èinnost.
Profil a uplatnìní absolventa:
Základem profesní pøipravenosti absolventa je vysoká úroveò komunikativní
kompetence (úroveò C2 Spoleèného evropského referenèního rámce), a to ve
vech jejich oblastech.
Absolvent dále disponuje hlubokou znalostí oboru (anglický jazyk, literatura
a kulturní studia), chápe strukturu jeho obsahu a na tomto základì je pøipraven
øídit procesy osvojování cizího jazyka ve kolních podmínkách.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Kriteriem pro pøijetí uchazeèù je poøadí, jeho dosáhli souètem bodového ohodnocení ústní pøijímací zkouky. Uchazeè, který z ústní zkouky získá ménì ne 50
bodù, pøi pøijímací zkouce nevyhovìl. Ke studiu bude pøijato 20 nejúspìnìjích
uchazeèù.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Fakulta filozofická
Studijní program:

N7507 Specializace v pedagogice

Studijní obor:

7507T086 Resocializaèní pedagogika

Forma studia:

prezenèní

Délka studia, akademický titul:

2 r., Mgr.

Poèet pøijímaných 20010/2011:

40

Poèet uchazeèù 2008/2009:

0

Poèet pøijatých 2009/20010:

40

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Uchazeè musí být absolventem minimálnì bakaláøského stupnì vysokokolského studia
humanitního zamìøení, s pedagogickou specializací. (Pokud absolvovaný bakaláøský
obor humanitního zamìøení nemá pedagogickou specializaci, student sloí v prvním
semestru studia Rozdílovou zkouku.) U uchazeèù se pøedpokládá znalost základù
humanitních vìd v disciplínách pedagogika, psychologie, filosofie, sociologie, historie,
právo a metodologie vìdeckého výzkumu. Dále odborné znalosti v oblasti sociální
politika a práce, multikulturní výchova, kolský management, vzdìlávací politika,
organizace neziskového sektoru, systém celoivotního vzdìlávání a statistika
a informaèní technologie.
Jako doklad pøikládá k pøihláce ke studiu nebo nejpozdìji v den pøijímacích zkouek
úøednì ovìøenou kopii diplomu a dodatku k diplomu.
Pøijímací zkouka má charakter ústního pohovoru, který zahrnuje diskusi o bakaláøské
práci a student prokazuje orientaci v problematice oboru. Maximální moný poèet
dosaených bodù je 100.

Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Do celkového hodnocení pøijímací zkouky se zapoèítávají následující souèásti:
motivace ke studiu (maximálnì 25 bodù), orientace v problematice oboru (maximálnì 30 bodù), diskuse nad bakaláøskou prací (maximálnì 20 bodù), znalost
odborné literatury (maximálnì 15 bodù), prospìch v Bc. studiu a prospìch u Bc.
zkouky (maximálnì 10 bodù). Celkový souèet bodù (maximálnì 100) urèí poøadí uchazeèù, z nich prvních 40 s nejvyím poètem bodù bude pøijato ke studiu.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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Fakulta filozofická
Studijní program:

P7105 Historické vìdy

Studijní obor:

7105V021 Historie

Forma studia:

prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul:

3 r., 5 r., Ph.D.

Poèet pøijímaných 2010/2011:

10

Poèet uchazeèù 2009/2010:

8

Poèet pøijatých 2009/2010:

5

Poadavky a pøedmìty pøijímací zkouky:
Pøijímací zkouka je ústní a jednokolová. Zkuební komise ovìøí formou diskuse
o pøedloeném projektu hloubku skuteèných uchazeèových znalostí dané problematiky
a jeho orientaci v souèasném vývoji historické vìdy.
Souèástí pøijímacího øízení je zkouka z jednoho svìtového jazyka, odpovídajícího
navrhovanému projektu doktorské práce. Uchazeè mùe poádat o prominutí této
zkouky na základì pøedloeného vysvìdèení o jazykové zpùsobilosti stanovené úrovnì,
tj. nejménì úrovnì základní státní jazykové zkouky v Èeské republice.

Charakteristika oboru:
V prùbìhu studia si doktorand prohloubí metodologické a metodické znalosti
z oboru historických vìd a napsáním a obhajobou disertaèní práce prokáe své
schopnosti historické kritiky a interpretace. Bìhem studia doktorand pøipraví
a zrealizuje nejménì jednu semestrální výbìrovou pøednáku, absolvuje studijní
pobyt na zahranièním pracoviti (V, vìdecký ústav) a aktivnì se podílí
na pedagogicko  organizaèní práci katedry.
Hlavním výstupem doktorského studia bude pùvodní vìdecká monografie pøináející výsledky samostatného základního výzkumu doktoranda. Témata doktorských prací budou zamìøena na období 15.  20. století.
Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent si dokáe samostatnì stanovit cíle a postupy vlastní badatelské práce
a je schopen formulovat vlastní pùvodní projekty vìdy a výzkumu. V rámci svého
oboru aktivnì komunikuje (napø. formou pøednáek, konferenèních referátù
a odborné diskuse) nejménì ve dvou svìtových jazycích. Publikuje v domácím
i zahranièním odborném tisku; dokáe samostatnì prezentovat výsledky svého
výzkumu formou pùvodních pøednáek. Absolvent nalezne pøímé uplatnìní jako
vysoce kvalifikovaný specialista jak v institucích, které mají ve svém statutu èinnost v oblasti vìdy a výzkumu (vysoké koly, ústavy Akademie vìd ÈR, muzea,
památkové ústavy, archivy aj.), tak i v oblastech státní správy, politiky,
diplomacie, kulturních a vzdìlávacích institucí aj.
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Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Uchazeè je absolventem magisterského studijního programu Historické vìdy
nebo pøíbuzného magisterského programu. Ovìøené doklady o ukonèeném magisterském studiu jsou povinnou souèástí pøihláky k pøijímací zkouce. Pouze
pokud uchazeè vykoná státní závìreèné zkouky a v dobì mezi podáním pøihláky a termínem pøijímací zkouky, mùe tyto doklady dodat nejpozdìji pøi pøijímací
zkouce.
K pøihláce ke studiu pøikládá uchazeè projekt své pøedpokládané budoucí doktorské práce v rozsahu nejménì 3 a nejvýe 5 stran normovaného strojopisu.
Projekt obsahuje vymezení pøedmìtu výzkumu, zdùvodnìní potøeby a vyuití jeho
øeení, metodický postup a èasový plán øeení, základní pramenné zdroje a odbornou literaturu k tématu. Zde uchazeè také uvede, do jaké míry se daným tématem sám ji døíve zabýval, pøípadnì pøipojí seznam vlastní publikaèní a pøednákové èinnosti. Dalí pøílohy pøihláky ke studiu tvoøí strukturovaný ivotopis,
soupis publikaèní èinnosti a pøípadnì doklad o jazykové zpùsobilosti, zmínìný
výe.
Dalím kritériem pro rozhodování bude soulad tématu s výzkumným zamìøením
pøísluné katedry, které je v pøípadì doktorského studijního programu podrobnìji
specifikováno na internetových stránkách katedry historických vìd.
Pravidla pro moné prominutí pøijímacích zkouek:
Pøijímací zkouky se nepromíjejí.
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UNIVERZITA VOLNÉHO ÈASU

Fakulta filozofická nabízí zájemcùm ji tøetí tøíletý cyklus Univerzity volného èasu,
který byl zahájen v zimním semestru 2008/2009. Je zamìøen na spoleèensko-vìdní pøedmìty. Bìhem 6 semestrù se koná celkem 18 pøednákových blokù, vdy 3 v kadém semestru. Dvouhodinové pøednáky (1 vyuèovací hodina =
45 min.) z kadého ze 3 kurzù se budou konat jednou za dva týdny, vdy od
13:00 do 18:00 hod.
Ke studiu mohou být pøijati obèané Èeské republiky, kteøí mají ukonèené støedokolské vzdìlání a zaplatí poplatek, který bude stanoven dìkanem Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
Pøihláky se jménem, datem narození, kontaktní adresou, telefonním èíslem
a dokladem o zaplacení zápisného pøedkládají zájemci pøi prvním termínu pøísluného semestru pøed zahájením pøednáky.
Zájemci se hlásí na kadý semestr zvlá, mohou tedy absolvovat libovolný poèet
semestrù. V kadém semestru úèastník napíe podle pokynù pøednáejícího esej
na dohodnuté téma (vlastní úvaha na 6  10 stránek zpracovaná na základì
pøednáek, doporuèení a dalí literatury). Kadá esej je vyuèujícím písemnì
struènì zhodnocena. Pro tuto esej si úèastník zvolí pouze jeden ze tøí nabízených
kurzù.
Koncem 5. semestru si úèastník po dohodì s vybraným pedagogem zvolí téma
své závìreèné práce. Závìreèná práce má charakter odborné studie v rozsahu
20  30 stran. Po odevzdání a vypracování posudku je veøejnì obhajována pøed
dvouèlennou komisí akademických pracovníkù fakulty.
Studium bude uzavøeno slavnostním obøadem, kde absolventi obdrí osvìdèení
o absolutoriu Univerzity volného èasu. Studium lze ukonèit bez jakýchkoli výstupních prací. V takovém pøípadì student po ukonèení studia neobdrí osvìdèení,
ale pouze potvrzení o úèasti.
Úèastníci nejsou studenty ve smyslu zákona è.111/1998 Sb. o vysokých kolách
a vech navazujících a doplòujících zákonù a ustanovení.
Blií informace o tomto programu naleznete: http://www.uni-pardubice.cz
kontakt:
Fakulta filozofická  studijní oddìlení
Eva Veletová
e-mail: eva.veletova@upce.cz
telefon: 466 036 239
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PØÍPRAVNÉ KURZY

Fakulta filozofická nabízí zájemcùm o studium ve studijních programech, pro které
je poadavkem pro pøijetí úspìné sloení zkouky, následující pøípravné kurzy:
Pøípravné kurzy z anglického a nìmeckého jazyka
Charakteristika pøípravných kurzù:
 seznámení zájemcù o studium na Fakultì filozofické Univerzity Pardubice se
zpùsobem testování pøi pøijímacích zkoukách z anglického/nìmeckého jazyka,
 simulace testù pro jednotlivé øeèové dovednosti (Poslech s porozumìním/Ètení s porozumìním/Cloze-test (Lückentest)/Gramatika a slovní zásoba),
 poskytnutí zpìtné vazby k jazykové úrovni frekventantù,
 u pøípravných krzù z anglického jazyka té ukázky testù ovìøujících pøehled
v oblasti anglo-americké literatury a kultury.
Upozornìní: materiály pouívané v kurzech vycházejí z jazykové úrovnì intermediate  upper intermediate. Kurz není zamìøen na opakování èi procvièování látky, ale na seznámení frekventantù s moným formátem zkouky z anglického/nìmeckého jazyka.
Kurz povedou vyuèující Katedry anglistiky a amerikanistiky/Katedry cizích jazykù
Fakulty filozofické.
Celková délka kurzù je 8 hodin, jednotlivým dovednostem je vìnován prostor 2
hodiny.
Termíny: 20. 3., 27. 3., 17. 4. a 24. 4. 2010
Èas: 10.00  12.00 hod.
Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice
Cena: 1.100,- Kè
Pøípravné kurzy pro obor Humanitní studia
Charakteristika pøípravných kurzù:
Pøípravný kurz má uchazeèùm usnadnit pøípravu na pøijímací zkouky na Fakultu
filozofickou Univerzity Pardubice. Kurz probíhá ve dvou termínech bìhem dubna,
vdy v pátek od 16 do 20 hodin. Uchazeèi budou seznámeni se základy humanitních disciplín. Souèástí kurzu jsou ukázky testù a testy naneèisto.
Kurzy povedou vyuèující Katedry vìd o výchovì Fakulty filozofické.
Celková délka kurzù je 8 hodin.
Termíny: 26. 3. a 16. 4. 2010
Èas: 16.00  20.00 hod.
Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice
Cena: 800,- Kè
Pøípravný kurz pro bakaláøský obor Filozofie
Charakteristika pøípravných kurzù:
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V kurzu se úèastníci blíe seznámí s poadavky kladenými na uchazeèe o studium pøi pøijímacím øízení. Budou uvedeni do problematiky studia filozofie, seznámí se se zvlátnostmi, pøednostmi i riziky tohoto oboru. Pozornost bude vìnována i problémùm práce s relevantní filozofickou literaturou. Studenti obdrí okruhy témat a komentovaný seznam literatury k pøijímacím zkoukám. Kurz také zahrnuje vzorovou pøednáku o rozdílném porozumìní filozofii u rùzných autorù.
Souèástí pøípravy jsou i konzultace a diskuze s pracovníky katedry  odbornými
garanty oboru Filozofie na FF UPa.
Kontakty: http://filosofie.upce.cz nebo filosofie@upce.cz
Celková délka kurzu je 8 hodin (2 x 4 hod.).
Termíny: 13. 3. a 10. 4. 2010
Èas: 10.00  14.00 hod.
Místo konání: Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 Pardubice
Cena: 600,- Kè
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Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

PØIHLÁKA
na pøípravný kurz k pøijímacím zkoukám
Obor: Humanitní studia, Anglický jazyk, Nìmecký jazyk, Filozofie*
Akademický rok: 2010/2011
Jméno a pøíjmení:

.

Adresa:

.....

E-mail/ telefon :

.

Datum

.
...

Podpis

..

Pøihláku zasílejte na adresu:
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
studijní oddìlení
p. Irena Kolmaová
Studentská 84
Pardubice 532 10
Èíslo úètu:
KB 37030561/0100
Variabilní symbol:
Humanitní studia
Anglický jazyk
Nìmecký jazyk
Filozofie

1100031014
1100021011
1100011012
1100041015

Termín pro pøihláení:
do 28.02.2010
Blií informace na www.uni-pardubice.cz
K pøihláce je nutné pøiloit doklad o zaplacení poplatku (kopie
ústøiku sloenky).
Pozvánky na kurz se neposílají.
Dále prosíme berte na vìdomí, e v pøípadì Vaí neúèasti na kurzu se kurzovné
nevrací. Dìkujeme.
* Poadovaný obor oznaète
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PØÍKLADY PØIJÍMACÍCH TESTÙ:
studijní program: Filozofie  B6101, obor: Religionistika
1. Obecné vìdomosti
Které zemì vstoupily do EU v poslední vlnì
a) Bulharsko a Chorvatsko
b) Chorvatsko a Rumunsko
c) Bulharsko a Rumunsko
2. Logické úkoly
Inkvizitor vznesl obvinìní na mnichy klátera v Auvergne, e polovina z nich jsou
kacíøi. Jejich staøièký opat chtìl mnichy hájit a prohlásil pøed inkvizitorem tuto
vìtu: Polovina mnichù klátera v Auvergne nejsou kacíøi. Tímto svým výrokem
inkvizitorovo obvinìní
a) popøel
b) potvrdil
c) nepopøel ani nepotvrdil
3. Humanitní terminologie
Konsensus
a) shoda názorù
b) podpora vìtinového názoru
c) sbliování
4. Religionistická látka
Vznik islámu se datuje do
a) 1. stol. n. l.
b) 7. stol. n. l.
c) 5. stol. n. l.

studijní program: Humanitní studia  B6107,
obor: Humanitní studia
1. Bénazír Bhuttová byla pøedsedkyní vlády v:
a) Indii
b) Pákistánu
c) Bhútánu
d) Barmì
2. Mezi významy slova manuál nepatøí:
a) pøíruèka
b) návod k pouití
c) mapa
d) klaviatura u varhan
3. Který z následujících spisù není dílem J. A. Komenského:
a) Informatorium koly mateøské
b) Elegie o cestì do Naardenu
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c) Labyrint svìta a ráj srdce
d) Orbis Pictus
e) Rozprava o metodì názorného poznávání

studijní program: Humanitní studia  B6107,
obor: Komunitní studia
1. Test ze základù sociálních a humanitních vìd
1) Autorem díla Vladaø je:
a) Niccolò Machiavelli
b) Immanuel Kant
c) Thomas Hobbes
d) René Descartes
2) Ostrakismus je:
a) hlasování
b) vylouèení jedince z urèité sociální skupiny
c) skandalizace
d) veøejná ostuda
2. Test spoleèenského a kulturního pøehledu
1) Amnestie je:
a) ztráta pamìti
b) udìlení milosti pøedstavitelem státu
c) oslabení spoleèenských norem
d) neuspoøádanì rozmístìné èástice látky
2) Organizací OSN zamìøenou na dìti je:
a) UNESCO
b) OECD
c) ASEAN
d) UNICEF

studijní program: Sociologie  B6703,
obor: Sociální antropologie
1. Test Historie
1) Antropogeneze je:
a) synonymum k termínu etnogeneze
b) fylogenetický vývoj èlovìka
c) nauka o vzniku nejstarích lidských povìstí
2) Se kterou z uvedených osobností se nemohl setkat Frantiek Palacký:
a) s Frantikem Ladislavem Riegerem
b) s Juliem Grégrem
c) se Zdeòkem Nejedlým
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2. Test z geografie
1) Oznaète uspoøádanou dvojici, její èlenové k sobì nepatøí:
a) Francie/Provence
b) Itálie/Lombardie
c) Norsko/Normandie
2) Která z následujících zemí je vnitrozemskou:
a) Alírsko
b) Mongolsko'
c) Brazílie

studijní program: Historické vìdy  B7105,
obor: Historicko-literátní studia
1. Èeská literatura
Èasopis Moderní revue zaèal vycházet
a) v 60. tetech 20. století
b) ve 30. letech 20. století
c) v 90. letech 19. století
2. Svìtová literatura
Mezi americké dramatiky nepatøí
a) Tennessee Williams
b) Eugen O´Neill
c) John Osborne
3. Literární teorie
Za truvéry byli oznaèováni
a) autoøi dvorských komedií
b) interpreti severofrancouzské støedovìké poezie
c) hrdinové skandinávských ság

studijní program: Historické vìdy  B7105,
obor: Kulturní dìjiny a Spisová a archivní sluba

1. U následujících osobností urèete, èím se pøevánì zabývaly
a) F. D. Roosevelt (politik, prezident USA)

f) Zdenìk tìpánek (herec)

b) Václav Radecký z Radèe (vojevùdce)

g) Elika Junková
(automobilová závod-nice)

c) Benedikt XVI. (pape, teolog)

h) Emil Fr. Burian (spisovatel,
divadelník, reisér)

d) Bohuslav Martinù (hudební skladatel)

ch) Otto Wichterle
(vìdec, chemik)

e) Václav Holar (grafik, rytec)

i) Bohuslav Balbín
(vìdec, historik, teolog)
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2. Který z uvedených autorù se ve svém díle zabývá dìjinami husitství
a) Jiøí Peek
f) Petr Èornej
b) Frantiek mahel

g) Zdenìk Hojda

c) Jiøí Spìváèek

h) Jiøí Kejø

d) Otto Urban

ch) Josef Macek

e) Václav Veber

i) Jan Køen

studijní program: Historické vìdy  B7105,
obor: Ochrana hmotných památek + Historie
Pøiøaïte ke stavební nebo výtvarné památce jejího autora a urèete
sloh (styl), ve kterém vznikla:
A) triforium katedrály sv. Víta v Praze a) baroko

1) Rembrandt

B) výzdoba Horologia olomouckého

b) high-tech

2) Adolf Loos Karel Lhota

C) krematorium v Pardubicích

c) secese

3) Benedikt Ried
(Rejt)

D) socha Davida ve Florencii

d) pravìk

4) anonymní tvùrce

E) Vìstonická Venue

e) gotika

5) Petr Parléø

F) Müllerova vila ve Støeovicích

f) meziváleèná
avantgarda

6) Michelangelo

G) Obecní dùm v Praze

g) románský sloh

7) Antonín Balánek
 Osvald Polívka

H) skleník Oranerie Praského hradu h) rondokubismus

8) malíø Hildebert
a písaø Ewerwin

I) obraz Noèní hlídka

i) vrcholná renesance

9) Eva Jiøièná

J) opevnìní hradù vihova a Rábí

j) raná renesance

10) Pavel Janák

A) e 5
F) f 2
J) j 3

B) g 8
G) c 7

C) h 10
H) b 9

D) i 6
I) a 1

studijní program: Filologie  B7310,
obor: Slavistická studia zemí EU + Historie
Historická èást
V kterém mìstì se nacházejí (nacházely) následující stavby:
1. Empire State Building
(New York)
2. galérie Uffizi
(Florencie)
3. visuté zahrady Semiramidiny
(Babylon)
4. Westminsterské opatství
(Londýn)
5. Schönbrunn
(Vídeò)
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studijní program: Filologie  B7310,
obor: Anglický jazyk pro hospodáøskou praxi,
READING COMPREHENSION: read the text and complete the tasks below. Complete the following sentences by choosing one option (a-d) in
each statement.
Chatham today is
a) known for its old architecture.
b) as lively as it used to be.
c) famous for its ships and harbour.
th
d) less attractive for business than in the 19 century.
VOCABULARY
In the right-hand column, circle the word which is closest in meaning to
the three words in the left-hand column.
1) STRONG, VIGOROUS, HEALTHY

fit, eager, large, vivid

2) ENTHUSIASM, PASSION, ARDOUR

compassion, desire, keenness,
urgency

3) DISAPPOINT, FAIL, LEAVE STRANDED

let down, let off, let in, let alone

4) REPRODUCE, COPY, IMITATE

multiply, mark, sample, rethink

GRAMMAR STRUCTURES
PART A. Key word transformation
For each of the sentences below write a new sentence as similar in meaning as possible to the original sentence, but using the word given. This
word cannot be altered in any way.
If you eat pork meat you will be fat.
makes
__________ Eating pork meat makes you fat.______________________
GAP FILLING
Fill each gap with one suitable word only.
Try to ......... use ......... economy size boxes and re-use containers .........
from ......... glass instead ......... of ......... wrapping food in foil and plastic.
LISTENING COMPREHENSION
You will hear a dialogue twice. At first, you will have one minute to read
through the questions. As you listen, circle the most appropriate answer
from those offered. After listening, you will have half a minute to check
your answers.
1. The trip to New York ____________.
a. lived up to Kens expectations
b. was completely different from what Ken had expected
c. was a disappointment

69

Fakulta filozofická

studijní program: Filologie  B7310,
obor: Nìmecký jazyk pro hospodáøskou praxi
A) Hörverstehen
Sie hören den Text einmal ganz und dann in Abschnitten. Kreuzen Sie die
richtige Lösung (A, B oder C) an. Beantworten Sie die Fragen (41  50) nur
auf der Grundlage des Hörtextes, nicht nach Ihrem eigenen Wissen!
Was hat sich in Goa wegen des Massentourismus geändert?
a) Die Zahl der armen Leute stieg um eine weitere Million.
b) Den Menschen in Goa geht es jetzt im Allgemeinen besser.
c) Der Tourismus hat den Goanesen vor allem Nachteile gebracht.
B) Grammatik
Kreuzen Sie die richtige Variante an!
Sie sollen für die Abreise alles schon
a) vorbereiten haben
b) vorbereitet sein
c) vorbereitet haben
Transformieren Sie Satz 1 und 2 in einen Passivsatz, den Relativsatz in
Satz 3 in eine Partizipialkonstruktion
Seine Schuld an dem Unfall kann man sicher beweisen. (trpný rod)
Seine Schuld an dem Unfall kann sicher bewiesen werden.
C) Leseverstehen
Aufgabe:
Lesen Sie den Text und bringen Sie die folgenden fünf Sätze in die richtige
Reihenfolge.
Messner und sein Bruder Günther nahmen an einer Expedition am
Nanga Parbat teil.
❒ Messner ging voraus, um den Weg zu finden  da wurde sein Bruder von
einer Lawine
getötet.
Messners Bruder kam hinter ihm hergeklettert.
Messners wollte allein auf den Gipfel steigen.
Die Brüder konnten nicht dieselbe Route zurückgehen, die sie
gekommen waren.
Reihenfolge:
1
5
3
2
4
D) Lückentext
Ergänzen Sie den Lückentext sinnvoll. Wählen Sie dazu die zehn richtigen Wörter aus den unten angeführten Wörtern aus und schreiben Sie
diese in die Tabelle.
Wert, in, zunehmen, als, Zukunft, größten, gesunken, klein, die, gewachsen,
aus, hätten, Vergangenheit, größer, ein, abnehmen, hatte, wie, ältesten, auf
Ältere Menschen gelten......in...... der Reisebranche als Musterkunden. Sie verreisen öfter und länger, legen mehr......Wert......auf Qualität und geben im Ver70

Fakulta filozofická
gleich zur Gesamtbevölkerung mehr Geld......aus......: 888 Euro, und damit 55
Euro mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung, ließen sich die Senioren nach
Berechnungen der FUR 2005 ihre Urlaubsreise kosten.
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READING COMREHENSION: read the text and complete the tasks below.
Complete the following statements by choosing one option in each (1-4).
Write your answers (a-d) to the designated spaces below.
The students under 18 years of age who enter a university
a) will in most cases turn eighteen within a year after admittance.
b) form a significant portion of the overall acceptances.
c) are misusing the laws against age discrimination.
d) require the universities to parent them.
VOCABULARY
Choose the word which best completes the sentences. Circle the correct
answer (a,b,c, or d).
Looking at old photos in family albums often ___________ happy memories of
the past.
a) creates
b) evokes
c) makes
d) reminds
GRAMMAR STRUCTURES
Multiple choice  verb forms
Read the text below and for each space (1-6) circle the correct verb form
(a, b, c or d).
Fears that tomorrows Olympic flame relay through London could be disrupted by
violence intensified after it emerged that eight Tibetan protesters . (1) .
dead by Chinese police.
1. A) had been shot
B) were shot C) would be shot
D) are shot
GAP FILLING
Fill each gap with one suitable word only.
......... When ......... you move to a different country or region, learning the language will help you to communicate and integrate with the ......... local .........
community. Even if many of the locals speak your language, for example if your
L1 is English and you move to the Netherlands, its still worth your while learning
the local language. Doing so will demonstrate your interest ......... in .........
and commitment to the new country.
LISTENING COMPREHENSION
You will hear a dialogue twice. At first you will have one minute to read
through the following statements. As you listen, decide whether the statements are true or false, and circle the correct answer. After listening, you
will have half a minute to check your answers.
1. The woman wants to visit both Vienna and Belgrade.
T/F
2. She favours spending all of the holiday travelling by coach.
T/F
71

