
 
 
 

Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení na FF  2022/2023 
 

 
1.1 Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení 

 
a) Číslo a název studijního programu: 

 
B0221A100008 Religionistika 
B0222A120026 Historie 
B0223A100005 Filosofie 
B0231A090018 Anglický jazyk  
B0288A090002 Historicko-literární studia 
B0288A250002 Humanitní studia 
B0314A250013 Sociální a kulturní antropologie 
N0231A090011 Anglická filologie 
N0223A100011 Filosofie 
N0222A120033 Historie (se spec.) 
N0111P190001 Resocializační pedagogika 
N0314A250014 Sociální a kulturní antropologie 
N0114A300052 Učitelství anglického jazyka 
N0223A100014 Ethics and Political Philosophy 
P0222D120005 Historické vědy 
P0222D120006 Historical Sciences 
P0223D100009 Filosofie 
P0223D100013 Philosophy 

 
b) Termíny přijímacích zkoušek: 

 
1.kolo 
 
B0221A100008, B0222A120026, 
B0223A100005, B0314A250013, 
N0223A100011 

Přijímací zkoušky se ruší. Maximální počet přihlášek 
ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročil kapacitu 
programu 
 

B0231A090018, B0288A250002 Písemná přijímací zkouška – 6. 6. 2022 

B0288A090002 Motivační dopis – součást přihlášky (vyhodnocení 7. 6. 
2022) 

N0231A090011 Přijímací zkoušky se ruší. Maximální počet přihlášek ke 
studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročil kapacitu 
programu 

N0114A300052 Projekt diplomové práce - součást přihlášky (vyhodnocení 
13. 6. 2022) 

N0222A120033, N0111P190001, 
N0314A250014,  
N0114A300052, N0223A100014 

Motivační pohovor – 8. 6.  – 9. 6. 2022 



 
 
 

P0222D120005 Ústní přijímací zkouška, součástí přihlášky je projekt 
dizertační práce, 6. 9. 2022 

P0222D120006 Nepřihlásil se žádný uchazeč 

P0223D100009 Ústní přijímací zkouška, součástí přihlášky je projekt 
dizertační práce, 5. 9. 2022 

P0223D100013 Ústní přijímací zkouška, součástí přihlášky je projekt 
dizertační práce,  12. 5. 2022 

 
2.kolo 
 
B0221A100008, B0222A120026, 
B0223A100005, B0314A250013, 
N0223A100011 

Přijímací zkoušky se ruší. Maximální počet přihlášek  
ke studiu (tj. podaných a zaplacených) nepřekročil kapacitu 
programu 
 

B0288A250002 Písemná přijímací zkouška – 24. 8. 2022 

B0288A090002 Motivační dopis – součást přihlášky  
(vyhodnocení 25. 8. 2022) 

N0231A090011, N0222A120033, 
N0111P190001, N0314A250014,  
N0114A300052, N0223A100014 

Motivační pohovor – 29. 8. – 31. 8. 2022 

 
 

c) Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají 
význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle par.50 odst. 6 zákona 
 
Možnost nahlédnout uchazečům do jeho materiálů do 30 dnů 

 
 

d) Termín skončení přijímacího řízení 
 

Skončení přijímacího řízení 11. 11. 2022 
 

 
1.2. Informace o přijímacím řízení do jednotlivých studijních oborů 
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UNIVERZITA PARDUBICE 

Fakulta filozofická 

Směrnice č. 2/2021 ve znění dodatku č. 1/2022 

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

v bakalářských a magisterských studijních programech Fakulty 

filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok 2022/2023 

Působnost pro: uchazeče o studium  

Účinnost od: 10. 1. 2022 

Vypracovali: Ing. Jan Pražák, Naděžda Tichá 

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. 

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

Schválil: Akademický senát FF, 10. 1. 2022 

 

Článek I. Obecné informace o přijímacím řízení 

 

Bakalářské studium 

Termín podání přihlášek: do 20. 4. 2022 

Termín pro zaplacení administrativního poplatku: do 20. 4. 2022 

Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení: do 22. 6. 2022 

Termín přijímacích zkoušek: 6. – 7. 6. 2022 

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníků: 11. – 15. 7. 2022 

termín zápisu bude upřesněn 

 

Navazující magisterské studium 

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2022 

Termín pro zaplacení administrativního poplatku: do 30. 4. 2022 

Termín ukončení bakalářského studia: do srpna 2022  

Termín přijímacích zkoušek: 8. – 9. 6. 2022 

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníků: 11. – 15. 7. 2022 

termín zápisu bude upřesněn 

 

 

Místo konání přijímacích zkoušek: Univerzita Pardubice 

Den otevřených dveří: 10. 12. 2021 

 

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 
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308 pro bezhotovostní převod 

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 úspěšné ukončení středního vzdělání maturitní 

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

přijímací zkoušky před jejím konáním nebo zašle poštou nejpozději do 22. 6. 2022 na adresu 

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

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

formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

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 30. 4. 2022. 

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

vícestránkového souboru formátu pdf.
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Aktuální informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2022/23 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 

přijímacích zkoušek u jednotlivých studijních programů) a o nemožnosti konání přijímací 

zkoušky z důvodu epidemiologických opatření. 

 

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice může do 27. 6. 2022 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 2022/2023 je do 31. 7. 2022. 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 obdrží spolu s Rozhodnutím o přijetí 

rozpis termínů zápisů do studia.  
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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).

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

Motivační 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. Motivační pohovor může být také veden nad seznamem

odborné literatury, který uchazeč může komisi při pohovoru předložit. 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

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

v přijímacím řízení získají minimálně 20 bodů.

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

Motivační dopis ve formátu pdf v českém jazyce v rozsahu 200–300 slov. Dopis uchazeč vloží 

jako přílohu e-přihlášky. V dopise je nutné uvést jméno, příjmení a studijní obor, na který si 

uchazeč podal přihlášku. Uchazeč v dopise objasní svůj vztah k oboru, důvody jeho výběru 

a charakterizuje svá očekávání. 

 

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 

Hodnocena bude jak obsahová, tak formální (stylistická, jazyková) úroveň předloženého textu. 

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, archivní studia, kulturně historická studia, ochrana hmotných 

památek 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  

minimálně 5 (do každé specializace) – maximálně 105 (45 do specializace Kulturně 

historická studia, 20 do ostatních specializací) 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Podmínkou přijetí je absolvování motivačního pohovoru v českém jazyce. Motivační pohovory 

se uskuteční online prostřednictvím aplikace MS Teams. V rámci pohovoru uchazeči o studium 

představí motivaci, s níž se na jednotlivé specializace hlásí, demonstrují svůj odborný zájem 

a budou mít možnost zeptat se na otázky, které je budou zajímat. Jazyková způsobilost uchazeče 

cizince se prokazuje a ověřuje v průběhu pohovoru. 

 

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

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 motivačního 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; na závěr každého ročníku uchazeč nikdy nebyl z žádného předmětu klasifikován hůř než

„dobře“) 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: pedagogické vědy, historiografické vědy, sociologicko-antropologické vědy 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: minimálně 5 – maximálně 85 

(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.

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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Religionistika (samostatný bakalářský studijní program) 

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: minimálně 5 – maximálně 30 

 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Motivační 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. Motivační pohovor může být také 

veden nad seznamem odborné literatury, který uchazeč může komisi při pohovoru předložit. 

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.  

 

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. 

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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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. 

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. Bakalářská práce je zařazena do programu maior, tj. Religionistika, přičemž 

program nelze během studia změnit. 

3. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

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 30. 4. 2022. E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh 
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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) bude sestaveno pořadí uchazečů,

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

základě hodnocení 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

Motivační 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. 

Motivační 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: archivní studia, 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 – je prověřována orientace v současném českém i evropském

historickém bádání. Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce

v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Přestože jde o dobrovolnou

záležitost, projekt bude hodnocen 10 body. Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce

jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2022. E-přihláška umožňuje nahrát



-10-

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.

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
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Přijímací řízení probíhá formou ústního motivačního pohovoru osobní, nebo online formou. 

Uchazeč může požádat vedoucího katedry o možnost motivačního pohovoru online formou. 

V průběhu pohovoru uchazeč prokazuje svou motivaci ke studiu a očekávání od studijního 

programu, na který se hlásí. Uchazeči, kteří chtějí volit modul vizuální antropologie, by si měli 

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

motivačního pohovoru bude probíhat v angličtině.  

(b) Způsob hodnocení výsledků

Na základě získaných bodů (maximálně 50) bude sestaveno pořadí uchazečů. Minimální počet

bodů pro přijetí je 25. V případě více uchazečů, než je cílený počet přijímaných, budou přijati

uchazeči podle pořadí získaných 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.  

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 UPCE nemusí dokládat). Projekt uchazeč elektronicky vloží 

k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2022. Náležitosti projektu 

jsou zveřejněny na webových stránkách Katedry anglistiky a amerikanistiky. E-přihláška 

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

souboru formátu pdf. 

(b) Způsob hodnocení výsledků

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

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

základě hodnocení projektu diplomové práce.

(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška se nepromíjí.
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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.). 

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),
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 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 

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 dříve absolvovali na FF UPCE nebo jiné vysoké škole. Tyto 

důvody je třeba uvést a doložit. 

 

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

studijní oddělení fakulty (adresátem tedy není rektor, prorektor, děkan ani proděkan). Žádost 

o přijetí do bakalářského studijního programu je nutné dodat do 20. 4. 2022 spolu s e-

přihláškou, žádost o přijetí do navazujícího studijního programu do 30. 4. 2022 spolu s e-

přihláškou, případně spolu s vyhlášením druhých kol přijímacích řízení. Žádost musí 

obsahovat: 

 ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad 

o absolvovaných předmětech), 

 podanou e-přihlášku do požadovaného studijního programu, 

 zdůvodnění žádosti.  

 

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

realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím 

řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.  

 

Termín nástupu ke studiu stanoví v případě vyhovění žádosti děkan. 
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Článek VI. Zvláštní ustanovení 

 

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

a magisterských studijních programech Fakulty filozofické, které jsou akreditovány 

v pozdějším období, jsou uvedeny v dodatku k této směrnici. 

 

Pardubice 26. 1. 2022 

 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. 

                 děkan FF 
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Seznam změn a revizí řízeného dokumentu 

 

verze datum obsah změny/ revize garant dokumentu 

A 26. 10. 2021 první verze dokumentu Irena Reimannová 

B 10. 1. 2022 druhá verze dokumentu Irena Reimannová 
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UNIVERZITA PARDUBICE 

Fakulta filozofická 

Směrnice č. 2/2021 

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

v bakalářských a magisterských studijních programech Fakulty 

filozofické Univerzity Pardubice pro akademický rok 2022/2023 

Působnost pro: uchazeče o studium  

Účinnost od: 26. 10. 2021 

Vypracovali: Ing. Jan Pražák, Naděžda Tichá 

Mgr. Irena Reimannová, Ph.D. 

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

Schválil: Akademický senát FF, 25. 10. 2021 

 

Článek I. Obecné informace o přijímacím řízení 

 

Bakalářské studium 

Termín podání přihlášek: do 20. 4. 2022 

Termín pro zaplacení administrativního poplatku: do 20. 4. 2022 

Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení: do 22. 6. 2022 

Termín přijímacích zkoušek: 6. – 7. 6. 2022 

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníků: 11. – 15. 7. 2022 

termín zápisu bude upřesněn 

 

Navazující magisterské studium 

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2022 

Termín pro zaplacení administrativního poplatku: do 30. 4. 2022 

Termín ukončení bakalářského studia: do srpna 2022  

Termín přijímacích zkoušek: 8. – 9. 6. 2022 

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníků: 11. – 15. 7. 2022 

termín zápisu bude upřesněn 

 

 

Místo konání přijímacích zkoušek: Univerzita Pardubice 

Den otevřených dveří: 10. 12. 2021 

 

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 
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 308 pro bezhotovostní převod 

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 úspěšné ukončení středního vzdělání maturitní 

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

přijímací zkoušky před jejím konáním nebo zašle poštou nejpozději do 22. 6. 2022 na adresu 

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

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

formou vícestránkového souboru formátu pdf. 

 

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 30. 4. 2022. 

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

vícestránkového souboru formátu pdf. 

 



-3- 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2022/23 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 

přijímacích zkoušek u jednotlivých studijních programů) a o nemožnosti konání přijímací 

zkoušky z důvodu epidemiologických opatření. 

 

Děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice může do 27. 6. 2022 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 2022/2023 je do 31. 7. 2022. 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 obdrží spolu s Rozhodnutím o přijetí 

rozpis termínů zápisů do studia.  
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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). 

 

Písemný test je společný pro obě specializace Anglický jazyk pro odbornou praxi i Anglický 

jazyk pro vzdělávání pouze s jednou odlišnou částí dle specializace. 

 

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 

Motivační 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. Motivační pohovor může být také veden nad seznamem 

odborné literatury, který uchazeč může komisi při pohovoru předložit. Jazyková způsobilost 

uchazeče cizince se prokazuje a ověřuje v průběhu pohovoru. 

 

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

Motivační dopis ve formátu pdf v českém jazyce v rozsahu 200–300 slov. Dopis uchazeč vloží

jako přílohu e-přihlášky. V dopise je nutné uvést jméno, příjmení a studijní obor, na který si

uchazeč podal přihlášku. Uchazeč v dopise objasní svůj vztah k oboru, důvody jeho výběru

a charakterizuje svá očekávání.

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

Hodnocena bude jak obsahová, tak formální (stylistická, jazyková) úroveň předloženého textu.

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, archivní studia, kulturně historická studia, ochrana hmotných 

památek 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:  

minimálně 5 (do každé specializace) – maximálně 105 (45 do specializace Kulturně 

historická studia, 20 do ostatních specializací) 

(a) Forma a podmínky přijímacího řízení

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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Podmínkou přijetí je absolvování motivačního pohovoru v českém jazyce. Motivační pohovory 

se uskuteční online prostřednictvím aplikace MS Teams. V rámci pohovoru uchazeči o studium 

představí motivaci, s níž se na jednotlivé specializace hlásí, demonstrují svůj odborný zájem 

a budou mít možnost zeptat se na otázky, které je budou zajímat. 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 motivačního 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; na závěr každého ročníku uchazeč nikdy nebyl z žádného předmětu klasifikován hůř než

„dobře“) 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: pedagogické vědy, historiografické vědy, sociologicko-antropologické vědy 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: minimálně 5 – maximálně 85 

(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.

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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(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 

Motivační 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. Motivační pohovor může být také 

veden nad seznamem odborné literatury, který uchazeč může komisi při pohovoru předložit. 

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.  

 

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.  

 

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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(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. 

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. Bakalářská práce je zařazena do programu maior, tj. Religionistika, přičemž 

program nelze během studia změnit. 

 

3. NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY 

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

nejpozději do 30. 4. 2022. 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) bude sestaveno pořadí uchazečů, 

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

základě hodnocení 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 

 

Motivační 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. 

Motivační 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: archivní studia, 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 – je prověřována orientace v současném českém i evropském 

historickém bádání. Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce 

v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Přestože jde o dobrovolnou 

záležitost, projekt bude hodnocen 10 body. Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce 
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jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2022. 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.  

 

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 
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(a) Forma a podmínky přijímacího řízení 

Přijímací řízení probíhá formou ústního motivačního pohovoru osobní, nebo online formou. 

Uchazeč může požádat vedoucího katedry o možnost motivačního pohovoru online formou. 

V průběhu pohovoru uchazeč prokazuje svou motivaci ke studiu a očekávání od studijního 

programu, na který se hlásí. Uchazeči, kteří chtějí volit modul vizuální antropologie, by si měli 

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

motivačního pohovoru bude probíhat v angličtině.  

 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

Na základě získaných bodů (maximálně 50) bude sestaveno pořadí uchazečů. Minimální počet 

bodů pro přijetí je 25. V případě více uchazečů, než je cílený počet přijímaných, budou přijati 

uchazeči podle pořadí získaných 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.  

 

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 UPCE nemusí dokládat). Projekt uchazeč elektronicky vloží 

k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 30. 4. 2022. Náležitosti projektu 

jsou zveřejněny na webových stránkách Katedry anglistiky a amerikanistiky. E-přihláška 

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

souboru formátu pdf. 

 

(b) Způsob hodnocení výsledků 

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

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

základě hodnocení projektu diplomové práce. 
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(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 

Přijímací zkouška se nepromíjí. 

 

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 

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 dříve absolvovali na FF UPCE nebo jiné vysoké škole. Tyto 

důvody je třeba uvést a doložit. 

 

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

studijní oddělení fakulty (adresátem tedy není rektor, prorektor, děkan ani proděkan). Žádost 

o přijetí do bakalářského studijního programu je nutné dodat do 20. 4. 2022 spolu s e-

přihláškou, žádost o přijetí do navazujícího studijního programu do 30. 4. 2022 spolu s e-

přihláškou, případně spolu s vyhlášením druhých kol přijímacích řízení. Žádost musí 
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obsahovat: 

 ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad 

o absolvovaných předmětech), 

 podanou e-přihlášku do požadovaného studijního programu, 

 zdůvodnění žádosti.  

 

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

realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím 

řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.  

 

Termín nástupu ke studiu stanoví v případě vyhovění žádosti děkan. 

 

Článek VI. Zvláštní ustanovení 

 

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

a magisterských studijních programech Fakulty filozofické, které jsou akreditovány 

v pozdějším období, jsou uvedeny v dodatku k této směrnici. 

 

Pardubice, 26. 10. 2021         

 

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. 

                 děkan FF 
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Seznam změn a revizí řízeného dokumentu 

 

verze datum obsah změny/ revize garant dokumentu 

A 26. 10. 2021 první verze dokumentu Irena Reimannová 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



UNIVERZITA PARDUBICE
Opatření rektora č. 5/2022

Věc: Osvobození od poplatků spojených s přijímacím řízením na Univerzitě 
Pardubice 

Působnost pro: Uchazeče o studium a zaměstnance Univerzity Pardubice 
Účinnost:  31. 3. 2022 
Vypracoval a 
předkládá: 

Ing. Ondřej Prusek, Ph.D. 
vedoucí Oddělení pro vzdělávání

Schválil: doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. 
prorektor pro vzdělávání a kvalitu

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. V návaznosti na zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, 
v platném znění (dále jen „zákon“), vydává rektor Univerzity Pardubice toto opatření, které 
se vztahuje na uchazeče o studium, který je cizincem a byla mu v České republice poskytnuta 
dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem 
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí 
rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ 
hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, 
a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana. 

2. Rektor Univerzity Pardubice rozhodl na základě zákona o osvobození výše definovaného 
uchazeče o studium od úhrady poplatků uvedených v článku 2 tohoto opatření. 

 

Článek 2 
Poplatky osvobozené od úhrady 

 

1. V souladu s § 8 odst. 1 písm. d) zákona je uchazeč o studium osvobozen od úhrady poplatku 
za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu definovaném v článku 10 odst. 1) nebo 2) Statutu 
Univerzity Pardubice. 

2. V souladu s § 8 odst. 1 písm. c) zákona je uchazeč o studium osvobozen od úhrady poplatku 
za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu podle článku 10a 
Statutu Univerzity Pardubice. 
 

Článek 3 
 Závěrečná ustanovení 

 

1. Osvobození od úhrady poplatků se týká pouze uchazečů o studium, kteří dosud poplatek 
uvedený v čl. 2 tohoto opatření neuhradili. Uhrazené poplatky jsou nevratné. 

2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu rektora. 
 
 
V Pardubicích dne 31. 3. 2022     

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.  
     rektor 
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UNIVERZITA PARDUBICE 

Fakulta filozofická 

Směrnice č. 3/2022 

Věc: Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny, kteří jsou držiteli dočasné 

ochrany v ČR v souladu se zněním zákona č. 65/2022 Sb.1 a v souladu se zněním 

zákona č. 67/2022 Sb.2 – Pravidla pro přijímací řízení do bakalářských a 

magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/2023. 

Působnost pro: uchazeče o studium – cizince s dočasnou ochranou 

Účinnost od: 9. 5. 2022 

Vypracoval: doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. 

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

Schválil: Akademický senát FF, 9. 5. 2022 

 

Článek I. Obecné informace o přijímacím řízení 

 

Bakalářské studium 

Termín podání přihlášek: 10. 5.-22.8. 2022 

Termín přijímacích zkoušek: individuální 

 

Navazující magisterské studium 

Termín podání přihlášek: 10. 5.-22.8. 2022 

Termín přijímacích zkoušek: individuální 

 

 

Místo konání přijímacích zkoušek: Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice 

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 0 Kč 

 

1. STUDENT POSLEDNÍHO ROČNÍKU STŘEDNÍ ŠKOLY NA UKRAJINĚ NEBO STUDENT 

S UKONČENÝM STŘEDOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM, KTERÝ NA VYSOKÉ ŠKOLE ZATÍM 

NESTUDUJE: 

 

Do 22. 8. 2022 může podat přihlášku ke studiu ve studijním programu na Fakultě filozofické Univerzity 

Pardubice v akademickém roce 2022/2023. 

Hlásit se může do těchto bakalářských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce: 

 

filosofie,  

sociální a kulturní antropologie, 

religionistika, 

historie ve specializaci: a) archeologie, b) archivní studia, c) kulturně historická studia, 

d) ochrana hmotných památek 

 

a do specializací vzniklých kombinací studijních programů: 

religionistika-filosofie, 

filosofie-religionistika. 

Pro podání přihlášky ke studiu kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení: 

nadezda.ticha@upce.cz. 

 
1 Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 
2 Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

mailto:nadezda.ticha@upce.cz
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Uchazeč je osvobozen od poplatků spojených s přijímacím řízením a poplatky za úkony spojené 

s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu (poplatek za ověření zahraničního vzdělání). 

 

Povinnými přílohami přihlášky jsou: 

• Dočasná ochrana získaná v ČR (sken cestovního pasu včetně vízového štítku) 

• Doklady o předchozím vzdělání (kopie maturitního vysvědčení nebo diplomu, výpis známek), 

pokud nejsou k dispozici pak čestné prohlášení o složené maturitě (kdy, kde a z jakých 

předmětů) 

 

Na základě podaných přihlášek se budou konat ústní pohovory (v češtině či angličtině), na nichž se bude 

zjišťovat motivace ke studiu daného oboru. Při pohovorech se bude rovněž prokazovat jazyková 

způsobilost studovat v česky uskutečňovaném programu. U uchazečů se očekává maximálně aktivní 

přístup ke studiu češtiny před samotným zahájením studia a pak i v jeho průběhu. 

 

Přihlášky budou vyhodnocovány průběžně, stejně jako vedení přijímacích pohovorů. 

 

2. STUDENT S UKONČENÝM STŘEDOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM, KTERÝ V SOUČASNÉ 

DOBĚ STUDUJE NA VYSOKÉ ŠKOLE NA UKRAJINĚ: 

 

Do 22. 8. 2022 může podat přihlášku ke studiu ve studijním programu na Filozofické fakultě Univerzity 

Pardubice se zahájením studia v akademickém roce 2022/2023.  

 

Hlásit se může do následujících bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 

uskutečňovaných v českém případně anglickém jazyce: 

 

bakalářské studijní programy (v češtině):  

filosofie,  

sociální a kulturní antropologie,  

religionistika,  

 

specializace vzniklé kombinací studijních programů (v češtině): 

religionistika-filosofie, 

filosofie-religionistika 

 

navazující magisterské studijní programy (v češtině):  

filosofie,  

sociální a kulturní antropologie, 

historie ve specializaci: a) gender history, b) archivní studia, c) kulturně historická studia, 

d) soudobé dějiny, e) péče o kulturní dědictví, f) dějiny literární kultury, g) kulturně historická 

studia slovanských zemí 

 

navazující magisterský program v angličtině:  

ethics and political philosophy 

 

Pro podání přihlášky ke studiu kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení: 

nadezda.ticha@upce.cz. 

 

Uchazeč je osvobozen od poplatků spojených s přijímacím řízením a poplatky za úkony spojené 

s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu (poplatek za ověření zahraničního vzdělání). 

 

Povinnými přílohami přihlášky jsou: 

• Dočasná ochrana získaná v ČR (sken cestovního pasu včetně vízového štítku) 

mailto:nadezda.ticha@upce.cz
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• Doklady o předchozím vzdělání (kopie maturitního vysvědčení nebo diplomu, výpis známek), 

pokud nejsou k dispozici pak čestné prohlášení o složené maturitě (kdy, kde a z jakých 

předmětů) a o absolvovaných ročnících či předmětech na univerzitě na Ukrajině. 

 

Na základě podaných přihlášek se budou konat ústní pohovory (v češtině či angličtině), na nichž se bude 

zjišťovat motivace ke studiu daného oboru. Při pohovorech se bude rovněž prokazovat jazyková 

způsobilost studovat v česky či anglicky uskutečňovaném programu. U uchazečů se očekává maximálně 

aktivní přístup ke studiu češtiny před samotným zahájením studia a pak i v jeho průběhu. 

 

Přihlášky budou vyhodnocovány průběžně, stejně jako vedení přijímacích pohovorů. 

 

E-mailem bude uchazeč o studium informován o datu, čase a místě konání ústního pohovoru. Před 

přijímací zkouškou a na požádání i v jejím průběhu musí uchazeč o studium prokázat svou totožnost 

platným cestovním pasem nebo potvrzením o dočasné ochraně v ČR. 

 

Děkan Fakulty filozofické si vyhrazuje právo neotevřít první ročníky výše vyjmenovaných bakalářských 

a magisterských studijních programů, na který se nepřihlásí dostatečný počet uchazečů. 

 

Rozhodnutí o přijetí je uchazeči o studium vydáno 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), ve znění pozdějších předpisů. 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 (čl. 6 odst. 8 Statutu Univerzity Pardubice).  

 

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Žádost se podává 

děkanovi fakulty písemně poštou na adresu: Univerzita Pardubice Fakulta filozofická, Studentská 84, 

532 10 Pardubice. 

 

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

 

 

 

 

                                                                                doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.,  

                                                                                             děkan FF 

 

V Pardubicích dne 10. 5. 2022 



 
 
 

1.3. Informace o výsledcích přijímacího řízení 
 
Bc. + Mgr. studium 
 
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 1264 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. PZ v náhradním termínu 713 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 896 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 178 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých až na základě přezkoumání 587 

Počet uchazečů přijatých celkem 595 

 
Ph.D studium 
 
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů 23 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. PZ v náhradním termínu 20 

Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 17 

Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 3 

Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých až na základě přezkoumání 11 

Počet uchazečů přijatých celkem 11 

 
 
Vypracovala: 
Irena Kolmašová 
11. 11. 2022 
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B0221A100008 --- 41 41 --- --- 26 26 --- --- --- --- --- --- 26 15 

B0222A120026 --- 115 115 --- --- 69 69 --- --- --- --- --- --- 69 41 

B0223A100005 --- 109 109 --- --- 81 81 --- --- --- --- --- --- 81 51 

B0231A090018 --- 503 503 392 392 --- --- 123 --- 123 --- --- --- 123 72 

B0288A090002 --- 91 91 70 70 --- --- 53 --- 53 4 --- 4 57 44 

B0288A250002 --- 174 174 114 114 --- --- 70 --- 70 4 --- 4 74 59 

B0314A250013 --- 48 48 --- --- 32 32 --- --- --- --- --- --- 32 25 

N0231A090011 --- 26 26 18 18 --- --- 14 --- 14 --- --- --- 14 9 

N0223A100011 --- 9 9 --- --- 8 8 --- --- --- --- --- --- 8 5 

N0222A120033 --- 45 45 36 36 --- --- 33 --- 33 --- --- --- 33 23 

N0111P190001 --- 57 57 47 47 --- --- 45 --- 45 --- --- --- 45 36 

N0314A250014 --- 34 34 25 25 --- --- 25 --- 25 --- --- --- 25 19 

N0114A300052 --- 4 4 3 3 --- --- 2 --- 2 --- --- --- 2 1 

N2323A100014 --- 8 8 8 8 --- --- 6 --- 6 --- --- --- 6 3 

P0222D120005 2 8 10 8 0 1 9 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 7 

P0222D120006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P0223D100009 1 4 5 3 1 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 

P0223D100013 0 8 8 3 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 
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