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UNIVERZITA PARDUBICE 

Fakulta filozofická 

Směrnice č. 4/2022 

Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v bakalářských a magisterských studijních programech Fakulty 

filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok 2023/2024 

Působnost pro: uchazeče o studium v bakalářských a magisterských studijních 

programech FF UPCE 

Účinnost od: 4. 10. 2022 

Vypracovali: Naděžda Tichá 

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. 

Schválil: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan 

Schválil: Akademický senát FF, 3. 10. 2022 

 

Článek I.  

Obecné informace o přijímacím řízení 

 

Bakalářské studium 

Termín podání přihlášek: do 21. 4. 2023 

Termín pro zaplacení administrativního poplatku: do 21. 4. 2023 

Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení: do 23. 6. 2023 

Termín přijímacích zkoušek: 5. 6. – 6. 6. 2023 

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníků: 11. – 12. 7. 2023 

termín zápisu bude upřesněn 

 

Navazující magisterské studium 

Termín podání přihlášek: do 28. 4. 2023 

Termín pro zaplacení administrativního poplatku: do 28. 4. 2023 

Úředně ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu: do 31. 8. 2023  

Termín přijímacích zkoušek: 7. 6. – 8. 6. 2023 

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníků: 1. – 8. 9. 2023 

termín zápisu bude upřesněn 

 

Místo konání přijímacích zkoušek: Univerzita Pardubice 

Den otevřených dveří: 27. 1. 2023, 25. 2. 2023 

 

Informace k platbě administrativního poplatku 

Název účtu adresáta:  Univerzita Pardubice 

Fakulta filozofická 

Studentská 95 

532 10 Pardubice 

Název peněžního ústavu: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 37030561/0100 

Variabilní symbol: 1920 

Konstantní symbol: 

 

379 pro složenku 

308 pro bezhotovostní převod 
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Specifický symbol: oborové číslo uchazeče  

pro e-přihlášku 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 500 Kč 

 

Poplatek za posouzení uznání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení 

Název účtu adresáta:  Univerzita Pardubice 

Fakulta filozofická 

Studentská 95 

532 10 Pardubice 

Název peněžního ústavu: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 37030561/0100 

Variabilní symbol: 1929 

Konstantní symbol: 

 

379 pro složenku 

308 pro bezhotovostní převod 

Specifický symbol: oborové číslo uchazeče  

pro e-přihlášku 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 600 Kč 

 

V přihlášce uchazeči uvedou přesný název studijního programu. Fakulta filozofická realizuje 

bakalářské a magisterské studijní programy pouze v prezenční formě studia.  

Přihlášky musí být podány ve stanoveném termínu a formálně bezvadné.  

Přihlášky s formálními nedostatky nebudou registrovány a uchazeči budou vyzváni k doplnění. 

Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, přijímací řízení bude zastaveno. 

V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení nebo zruší přihlášku na Fakultu 

filozofickou Univerzity Pardubice, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací, 

případně ani nepřevádí na jiné školy. 

Předpokladem přijetí do bakalářského studia je dosažení středního vzdělání s maturitní 

zkouškou. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeč doloží v den písemné 

přijímací zkoušky před jejím konáním nebo zašle poštou nejpozději do 23. 6. 2023 na adresu 

studijního oddělení Fakulty filozofické, Studentská 84, 532 10 Pardubice (nelze zasílat 

elektronicky).  

Předpokladem přijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování bakalářského 

studijního programu, což je uchazeč povinen doložit ověřenou kopií diplomu a dodatku 

k diplomu. Tyto dokumenty uchazeč doloží nejpozději v den konání zápisu do studia. Je-li 

součástí požadavku na přijímací řízení odevzdání projektu diplomové práce, uchazeč jej 

elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 28. 4. 2023. 

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou 

vícestránkového souboru formátu pdf. 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2023/24 jsou uchazečům 

komunikovány prostřednictvím e-mailu a komunikačních platforem fakulty, resp. na 

webových stránkách Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. 

Nejméně 10 dnů před konáním přijímací zkoušky je uchazeč e-mailem vyzván k účasti na 

této zkoušce. V zaslané pozvánce k účasti na přijímací zkoušce je uchazeč informován 

o přesném datu, čase a místě konání přijímací zkoušky. Uchazeč je e-mailem též informován 

o prominutí přijímací zkoušky (je-li to stanoveno v pravidlech pro možné prominutí 
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přijímacích zkoušek u jednotlivých studijních programů) a o nemožnosti konání přijímací 

zkoušky z důvodu epidemiologických opatření. 

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice může do 30. 6. 2023 vyhlásit další kolo 

přijímacího řízení v případě nenaplnění kapacity studijních programů z prvních kol přijímacího 

řízení. Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro případné další kolo přijímacího řízení 

pro rok 2023/2024 je do 11. 8. 2023. Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení 

budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty filozofické. Pravidla pro přijímací řízení 

a podmínky pro přijetí ke studiu se shodují s pravidly a podmínkami kola prvního.  

Děkan Fakulty filozofické si vyhrazuje právo neotevřít první ročník studijního programu, na 

který se nepřihlásil dostatečný počet uchazečů. 

Rozhodnutí o přijetí je uchazeči vydáno nejpozději do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí 

ke studiu podle § 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Univerzita doručuje písemnosti uchazečům 

o studium sama nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím 

vyhověno žádosti uchazeče o přijetí ke studiu, je možno rozhodnutí uchazeči doručit 

prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity v případě, že uchazeč s tímto 

způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil; za den doručení a oznámení rozhodnutí se 

v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí v elektronickém 

informačním systému univerzity uchazeči (odst. 8 čl. 6 Statutu UPCE).  

Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí, a to v předem domluveném 

termínu na studijním oddělení Fakulty filozofické. 

Případnou žádost o přezkoumání rozhodnutí podává nepřijatý uchazeč do 30 dnů ode dne 

doručení a oznámení příslušného rozhodnutí děkana. Žádost se podává děkanovi fakulty 

písemně poštou na adresu: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10 

Pardubice. 

Přijatí uchazeči do bakalářského a magisterského studia budou mít na Portálu UPCE zveřejněné 

Rozhodnutí o přijetí a termín zápisů do studia.  

 

Článek II.  

Informace o přijímacím řízení do jednotlivých studijních programů 

 

1. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (SAMOSTATNÉ STUDIUM) 

 

Anglický jazyk (samostatný bakalářský studijní program se specializacemi) 

specializace: Anglický jazyk pro odbornou praxi, Anglický jazyk pro vzdělávání 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  

minimálně 5 – maximálně 60 do každé ze specializací samostatného studia 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikační kompetence 

v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), 

znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního 

a kulturního kontextu (maximální počet bodů 100). 
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V rámci přijímacího řízení musí uchazeči se státním občanstvím jiným než České republiky 

(dále jen „cizinci“ viz článek III. této směrnice) prokázat jazykovou způsobilost pro studium ve 

studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování certifikované zkoušky 

z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního 

rámce (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) | ÚJOP UK). Tento certifikát 

uchazeč doloží jako povinnou přílohu e-přihlášky. E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden 

dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 60 

nejúspěšnějších bude přijato ke studiu do každé ze specializací.  

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Přijímací zkouška se nepromíjí. 

 

Filosofie (samostatný bakalářský studijní program) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: minimálně 5 – maximálně 45 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Ústní pohovor v českém/slovenském jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru 

uchazeče. Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na obor filosofie hlásí, a bude 

mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude zjišťovat, co uchazeče na 

filosofii zajímá a co od studia očekává. Ústní pohovor je také veden nad seznamem odborné 

literatury, který uchazeč při pohovoru předloží komisi. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 

45 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří 

v přijímacím řízení získají minimálně 20 bodů. 

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet 

přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu.  

 

Historicko-literární studia (samostatný bakalářský studijní program) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: minimálně 5 – maximálně 50 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Ústní pohovor, jehož podkladem je seznam vlastní dosavadní četby (domácí a světové beletrie), 

který uchazeč vloží jako přílohu e-přihlášky. 

V rámci přijímacího řízení musí cizinci dle článku III. této směrnice prokázat jazykovou 

způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování 

certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1 podle Společného 

evropského referenčního rámce (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) | ÚJOP 

UK). Tento certifikát uchazeč doloží jako povinnou přílohu e-přihlášky. E-přihláška 

umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového 

souboru formátu pdf. 

https://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce
https://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce
https://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce
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(b) Způsob hodnocení výsledků 

Hodnocena je úroveň předloženého seznamu četby (množství i náročnost přečtených děl), a to 

maximálně 15 body, a kvalita ústního pohovoru (odborná i obecně vyjadřovací způsobilost), 

a to maximálně 35 body. Podle počtu dosažených bodů (maximálně 50) je sestaveno pořadí 

uchazečů, z nichž 50 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati 

uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají minimálně 10 bodů. 

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek  

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet 

přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu. 

 

Historie (samostatný bakalářský studijní program se specializacemi) 

specializace: archeologie, kulturně historická studia, ochrana hmotných památek 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  

minimálně 5 do každé ze specializací – maximálně 105  

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Ústní pohovor v českém jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru uchazeče. 

Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na studijní program a zvolenou 

specializaci hlásí, a bude mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude 

zjišťovat, co uchazeče na historii zajímá a co od studia očekává. Ústní pohovor je také veden 

nad seznamem odborné literatury, který uchazeč při pohovoru předloží komisi. Jazyková 

způsobilost uchazeče cizince se prokazuje a ověřuje v průběhu pohovoru. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 

105 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří na 

základě absolvování ústního pohovoru získají minimálně 20 bodů. 

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Přijímací zkouška se promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 

2,0) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze 

společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole). 

 

O prominutí přijímacích zkoušek uchazeč žádá písemně sám. Žádost o přijetí bez přijímací 

zkoušky včetně ověřených kopií dodá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky 

studijnímu oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky).  

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet 

přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu.  

 

Humanitní studia (samostatný bakalářský studijní program se specializacemi) 

Specializace v pedagogické vědách, v historiografických vědách, v sociologicko-

antropologických vědách 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: minimálně 5 – maximálně 85 
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(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou testů 

- test všeobecných znalostí ze souboru společenských věd, 

- test studijních předpokladů. 

V rámci přijímacího řízení musí cizinci dle článku III. této směrnice prokázat jazykovou 

způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování 

certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1 podle Společného 

evropského referenčního rámce (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) | ÚJOP 

UK). Tento certifikát uchazeč doloží jako povinnou přílohu e-přihlášky. E-přihláška 

umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového 

souboru formátu pdf. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 85 

nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.  

(c) Pravidla pro možné prominutí 

Přijímací zkouška se nepromíjí. 

 

Religionistika (samostatný bakalářský studijní program) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: minimálně 5 – maximálně 30 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Ústní pohovor v českém/slovenském jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru 

uchazeče. Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na obor religionistiky hlásí, 

a bude mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude zjišťovat, co 

uchazeče na religionistice zajímá a co od studia očekává. Ústní pohovor je také veden nad 

seznamem odborné literatury, který uchazeč při pohovoru předloží komisi. Jazyková 

způsobilost uchazeče cizince se prokazuje a ověřuje v průběhu pohovoru. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 

30 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří 

v přijímacím řízení získají minimálně 20 bodů. 

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet 

přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu.  

 

Sociální a kulturní antropologie (samostatný bakalářský studijní program) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: minimálně 5 – maximálně 60 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Přijímací zkouška je písemná ve formě testu ze základů společenských věd a dalších oborů 

(sociální antropologie, sociologie, historie, geografie, politologie) – skládá se z uzavřených 

a jedné otevřené otázky.  

https://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce
https://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce
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V rámci přijímacího řízení musí cizinci dle článku III. této směrnice prokázat jazykovou 

způsobilost pro studium ve studijním programu v českém jazyce, a to dokladem o absolvování 

certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince alespoň na úrovni C1 podle Společného 

evropského referenčního rámce (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) | ÚJOP 

UK). Tento certifikát uchazeč doloží jako povinnou přílohu e-přihlášky. E-přihláška 

umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového 

souboru formátu pdf. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Podle počtu dosažených bodů (maximálně 40) je sestaveno pořadí uchazečů. Minimální počet 

bodů pro přijetí je 20. Pokud je počet studentů splňujících minimální bodový zisk vyšší než 

cílový počet přijímaných, určuje hranici přijetí pořadí uchazečů.  

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Přijímací zkouška se promíjí těm uchazečům, kteří uspěli/uspějí v soutěži, již katedra 

pro zájemce o sociální antropologii pořádá. Soutěž vyhlašuje kromě vítězných míst (1. – 3. 

místo) též pásma kvality účastníků na zlaté, stříbrné a bronzové. Všichni účastníci soutěže, kteří 

se umístí ve zlatém pásmu, mají nárok na přijetí bez přijímacího řízení. Kdo se umístí ve 

stříbrném, resp. bronzovém pásmu, bude mu počet dosažených bodů navýšen o 10, resp. 5 bodů. 

Více viz http://kska.upce.cz/. Žádost o přijetí bez přijímací zkoušky včetně kopií diplomu dodá 

uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky studijnímu oddělení Fakulty filozofické 

(nelze zasílat elektronicky). 

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet 

přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu. 

 

2. BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (SDRUŽENÉ STUDIUM) 

 

Filosofie (maior) – Religionistika (minor)  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: maximálně 20 

Forma a podmínky přijímacího řízení, způsob hodnocení výsledků a pravidla pro možné 

prominutí přijímacích zkoušek jsou shodné se studijním programem Filosofie bez specializací 

a studijním programem Religionistika bez specializací. Bakalářská práce je zařazena do 

programu maior, tj. Filosofie, přičemž program nelze během studia změnit. 

 

Religionistika (maior) – Filosofie (minor)  

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: maximálně 20 

Forma a podmínky přijímacího řízení, způsob hodnocení výsledků a pravidla pro možné 

prominutí přijímacích zkoušek jsou shodné se studijním programem Religionistika bez 

specializací a studijním programem Filosofie bez specializací. Bakalářská práce je zařazena do 

programu maior, tj. Religionistika, přičemž program nelze během studia změnit. 

 

Filosofie (maior) – Anglický jazyk (minor) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: maximálně 10 

https://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce
https://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce


-8- 

Forma a podmínky přijímacího řízení, způsob hodnocení výsledků a pravidla pro možné 

prominutí přijímacích zkoušek jsou shodné se studijním programem Filosofie bez specializací 

a studijním programem Anglický jazyk bez specializací. Bakalářská práce je zařazena do 

programu maior, tj. Filosofie, přičemž program nelze během studia změnit. 

 

Religionistika (maior) – Anglický jazyk (minor) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: maximálně 10 

Forma a podmínky přijímacího řízení, způsob hodnocení výsledků a pravidla pro možné 

prominutí přijímacích zkoušek jsou shodné se studijním programem Religionistika bez 

specializací a studijním programem Anglický jazyk bez specializací. Bakalářská práce je 

zařazena do programu maior, tj. Religionistika, přičemž program nelze během studia změnit. 

 

3. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY v českém jazyce 

 

Anglická filologie (samostatný magisterský studijní program) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Anglická 

filologie (anglický jazyk, literatura a kulturní studia).  

Součástí přihlášky ke studiu je projekt diplomové práce v anglickém jazyce v rozsahu 1 000 – 

1 500 slov (mimo bibliografii), a potvrzení o absolvování předmětů v bakalářském studiu 

(uchazeči z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice nemusí dokládat).  

Projekt a potvrzení uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru 

nejpozději do 28. 4. 2023. E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh 

uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. Náležitosti projektu jsou 

zveřejněny na webových stránkách Katedry anglistiky a amerikanistiky. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Na základě získaných bodů (minimálně 60 ze 100 možných) je sestaveno pořadí uchazečů, 

z nichž prvních 20 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. Body jsou přidělovány na 

základě hodnocení písemného projektu diplomové práce. 

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek  

Přijímací zkouška se nepromíjí. 

 

Filosofie (samostatný magisterský studijní program) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Ústní pohovor v českém/slovenském jazyce konaný buď online, nebo osobně podle výběru 

uchazeče. Uchazeč v rámci rozhovoru představí motivaci, s níž se na obor filosofie hlásí, a bude 

mít možnost položit komisi otázky týkající se studia. Komise bude zjišťovat, co uchazeče na 

filosofii zajímá, jaký typ filosofie ho v předchozím studiu zaujal a co od studia očekává. Ústní 

https://ff.upce.cz/ff/kaa/pro-uchazece.html
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pohovor může být také veden nad seznamem odborné literatury, který uchazeč může komisi při 

pohovoru předložit. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 

25 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří 

v přijímacím řízení získají minimálně 20 bodů. 

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek  

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet 

přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu.  

 

Historie (samostatný magisterský studijní program se specializacemi) 

specializace: dějiny literární kultury, gender history, kulturně-historická studia, kulturně-

historická studia slovanských zemí, péče o kulturní dědictví, soudobé dějiny 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: minimálně 5 (do každé specializace) – 

maximálně 70 (do MSP Historie) 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Přijímací zkouška je ústní v českém/slovenském jazyce a skládá se ze tří částí:  

1. Rozprava o prostudované literatuře – otázka bude formulována na základě předloženého 

seznamu literatury, případně na základě obhájené bakalářské práce (uchazeč získá maximálně 

30 bodů). 

2. Prezentace projektu diplomové práce – pokud student odevzdá písemnou verzi projektu DP 

souběžně s přihláškou ke studiu, získá bonus 20 bodů. Za prezentaci projektu lze obdržet 

maximálně 50 bodů (30 + 20 za písemnou verzi projektu).  

3. Všeobecný kulturně-politický přehled (maximálně 20 bodů). 

K přijímacímu pohovoru je třeba přinést seznam prostudované literatury. Předložení bakalářské 

práce u přijímací zkoušky není nezbytné – je ale vítáno. 

Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 

a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce 

jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 28. 4. 2023. E-přihláška umožňuje nahrát 

pouze jeden dokument. Více příloh uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu 

pdf. 

V případě neotevření specializace studijního programu z důvodů nenaplnění minimální 

kapacity přijatých uchazečů pro daný akademický rok bude studentovi nabídnuta možnost 

studia v jiné specializaci příslušného studijního programu v průběhu konání přijímací zkoušky. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 

70 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří 

v přijímacím řízení získají 60 a více bodů.  

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet 

přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu. 



-10- 

 

Resocializační pedagogika (samostatný magisterský studijní program) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 55 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium humanitního 

zaměření, s pedagogickou specializací.  

Přijímací zkouška má charakter ústního pohovoru, který zahrnuje diskusi o bakalářské práci, 

uchazeč prokazuje orientaci v problematice oboru a odborné literatuře.  

U uchazečů se předpokládá znalost základů humanitních věd v disciplínách pedagogika, 

psychologie, filosofie, sociologie, právo a metodologie vědeckého výzkumu, dále znalosti 

v oblasti sociální politika, multikulturní výchova, vzdělávací politika, organizace neziskového 

sektoru a systém celoživotního vzdělávání. 

Pokud absolvovaný bakalářský program humanitního zaměření nemá pedagogickou 

specializaci, složí uchazeč rozdílovou zkoušku z předmětu Základy pedagogiky. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů s minimálním 

počtem 50 bodů, z nichž prvních 55 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.  

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Přijímací zkouška se nepromíjí. 

 

Sociální a kulturní antropologie (samostatný magisterský studijní program) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky osobním, nebo online způsobem. Uchazeč může 

požádat vedoucího katedry o možnost ústní zkoušky online formou nejméně tři dny před datem 

konání. V průběhu zkoušky uchazeč prokazuje svou znalost základů sociální a kulturní 

antropologie a motivaci ke studiu. Uchazeči, kteří chtějí volit modul vizuální antropologie, by 

si měli připravit také stručnou představu o svém vizuálně-antropologickém zaměření. Část 

ústního pohovoru bude probíhat v angličtině.  

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Podle počtu dosažených bodů (maximálně 50 celkem, z toho maximálně 10 za jazykové 

dovednosti) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 30 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. 

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají 25 a více bodů.  

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Přijímací zkouška se promíjí těm uchazečům, kteří absolvovali bakalářské studium 

ve vzdělávací oblasti sociologie či oblasti blízké s celkovým prospěchem lepším nebo rovným 

1,5. Uchazeči splňující tyto podmínky mohou požádat o prominutí přijímacího řízení. Žádost 

o přijetí bez přijímací zkoušky dodá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky 

studijnímu oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky). 

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet 

přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu. 
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Učitelství anglického jazyka (samostatný magisterský studijní program) 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 20 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Anglický 

jazyk, specializace Anglický jazyk pro vzdělávání nebo programu obsahově srovnatelného, 

tzn. takového, jehož součástí je jak složka oborová (anglický jazyk, literatura a kulturní studia), 

tak i složka pedagogicko-psychologická včetně základů oborové didaktiky. 

Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v anglickém jazyce v rozsahu minimálně 1000–

1500 slov (mimo bibliografii) a potvrzení o absolvování předmětů v bakalářském studiu 

(uchazeči z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice nemusí dokládat).  

Projekt a potvrzení uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru 

nejpozději do 28. 4. 2023. E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh 

uchazeč vloží formou vícestránkového souboru formátu pdf. Náležitosti projektu jsou 

zveřejněny na webových stránkách Katedry anglistiky a amerikanistiky. 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Na základě získaných bodů (minimálně 60 ze 100 možných) je sestaveno pořadí uchazečů, 

z nichž prvních 20 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. Body jsou přidělovány na 

základě hodnocení písemného projektu diplomové práce. 

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Přijímací zkouška se nepromíjí. 

 

4. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY v anglickém jazyce 

 

Ethics and Political Philosophy (samostatný magisterský studijní program v anglickém 

jazyce) 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Ke studiu může být přijat pouze uchazeč, který je absolventem bakalářského studia ve studijním 

programu filosofie. Ve výjimečných případech může přijímací komise uznat absolutorium 

bakalářského studia v jiném studijním programu. 

Uchazeč musí mít velmi dobrou znalost akademické angličtiny jak mluvené, tak psané, na 

úrovni odpovídající CEFR B2+. Znalost odpovídající požadované úrovni je ověřována při 

přijímacím pohovoru, který je veden v anglickém jazyce. Uchazeč může k přihlášce přiložit 

doklad o zkoušce z jazyka. 

K přihlášce ke studiu přikládá uchazeč ukázku vlastního akademického textu v anglickém 

jazyce v rozsahu 1500-4000 slov. Může se jednat o část bakalářské práce, závěrečnou esej 

absolvovaného kurzu, návrh projektu magisterské práce, filosofickou esej na vlastní téma či 

shrnutí oborově relevantního filosofického díla; text by měl mít odpovídající formu (odkazy na 

použitou literaturu atd.). 

https://ff.upce.cz/ff/kaa/pro-uchazece.html
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Zkušební komise vyhodnotí podané dokumenty, přičemž rozhodující je pro ni kvalita 

předloženého akademického textu. Posuzuje jak jeho jazykovou úroveň, tak schopnost jasným 

a adekvátním způsobem zpracovat zvolené téma. Může každému uchazeči udělit maximálně 20 

bodů, přičemž k přijímacímu pohovoru jsou pozváni pouze ti, kteří získali více než 10 bodů. 

Přijímací zkouška je ústní a má podobu pohovoru, který je veden v anglickém jazyce (pohovor 

se může konat online). Zkušební komise při něm formou diskuse o předloženém textu ověřuje 

jazykové schopnosti uchazeče a jeho orientaci ve filosofické problematice daného textu. 

Uchazeči za jeho výkon při pohovoru přiděluje maximálně 30 bodů, 10 za jeho jazykové 

dovednosti, 20 za diskusi filosofického textu.  

(b)  Způsob hodnocení výsledků 

Uchazeč může obdržet maximálně 50 bodů (20 bodů za písemnou část, 30 bodů za ústní), 

přičemž minimální počet bodů pro přijetí je 25. Přijati jsou uchazeči v pořadí podle počtu bodů 

od nejlepšího do celkového počtu maximálně 25. 

(c)  Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Děkan Fakulty filozofické může prominout přijímací zkoušky v případě, kdy maximální počet 

přihlášek ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročí kapacitu programu. 

 

Článek III.  

Přijímání uchazečů se státním občanstvím jiného státu 

 

1. V souladu s čl. 9 Statutu Univerzity Pardubice jsou uchazeči o studium na Fakultě 

filozofické Univerzity Pardubice se státním občanstvím jiným než České republiky (dále 

jen „cizinci“) přijímáni ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními 

uchazeči, pokud: 

• jim bylo dosažené vzdělání uznáno za vzdělání požadované zákonem pro přijetí do 

daného typu studijního programu (tzv. nostrifikace), 

• vyhověli podmínkám přijímacího řízení stanoveným pro ostatní uchazeče, včetně 

prokázání jazykové způsobilosti pro studium ve studijním programu v českém jazyce 

podle požadavků stanovených touto směrnicí u jednotlivých studijních programů. 

Povinnost prokázat jazykovou způsobilost se nevztahuje na uchazeče, kteří jsou občany 

Slovenské republiky, dosáhli-li středního vzdělání s maturitní zkouškou v České nebo 

Slovenské republice, ukončili-li vysokoškolské studium v kterémkoliv typu studijního 

programu uskutečňovaného v českém nebo slovenském jazyce. 

 

2. Při přijímání cizinců ke studiu v rámci mezinárodních smluv a dohod, kterými je Česká 

republika vázána, se podmínky odstavce 1 uplatňují přiměřeně, tj. je možná úprava termínu 

přijímacího řízení a individuální posouzení dosaženého vzdělání uchazeče, případně se 

přijímací zkouška nevyžaduje. 

 

Článek IV. 

Přijímání uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

Postup přijímání uchazečů se specifickými vzdělávacími potřebami je upraven směrnicí 
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č. 8/2019 „Podpora a vyrovnání podmínek při přijímacím řízení a studiu uchazečů/studentů se 

specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice“. 

 

Článek V. 

Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu 

 

V souladu se Směrnicí č. 3/2017 (Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů na Univerzitě 

Pardubice) je možnost využít odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na FF Univerzity Pardubice 

určena uchazečům, kteří z vážných důvodů (zdravotních, sociálních nebo jiných) žádají o přijetí 

ke studiu na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice ve studijním programu, jehož oborově 

obsahově srovnatelnou část absolvovali na FF UPCE nebo jiné vysoké škole.  

 

Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje podáním písemné žádosti o přijetí ke studiu na 

studijní oddělení fakulty. Žádost o přijetí do bakalářského studijního programu je nutné dodat 

do 21. 4. 2023 spolu s e-přihláškou, žádost o přijetí do navazujícího studijního programu do 

28. 4. 2023 spolu s e-přihláškou, případně spolu s vyhlášením druhých kol přijímacích řízení. 

Žádost musí obsahovat: 

• potvrzení o absolvovaných předmětech, 

• zdůvodnění žádosti.  

 

Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, 

realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou.  

 

Článek VI. 

Zvláštní ustanovení 

 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v dalších akreditovaných 

bakalářských nebo magisterských studijních programech Fakulty filozofické budou dle § 49, 

odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb. uvedeny v dodatku k této směrnici. 

 

 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. 

                 děkan FF 
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A  první verze dokumentu Irena Reimannová 
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