
 

 

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění a s příslušnými 

ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje  

děkanka Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem přijímací řízení  

pro akademický rok 2020/2021 a stanovuje podmínky k přijetí ke studiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  

ke studiu na Filozofické fakultě UJEP 

pro akademický rok 2020/2021  
 

 

 

 

 

 

 
 

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 schválil Akademický senát 

Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 22. 11. 2019. 

* * * 
Doplnění nově akreditovaných studijních programů schválil AS FF UJEP dne 29. 1. 2020.  

* * * 

Další aktualizace podmínek byla schválena AS FF UJEP dne 15. 4. 2020. 
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Základní informace  
 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří:  29. ledna 2020 

 

Termín podání přihlášek: do 30. dubna 2020 bakalářské a magisterské studijní 

programy  

     do 30. dubna 2020 doktorské studijní programy 

 

Termín přijímacích zkoušek: U bakalářských a magisterských studijních programů se 

přijímací zkoušky promíjejí.  

Doktorské studijní programy: 1.–5. června 2020. 

 

Poplatek za přijímací řízení:  500,- Kč  

Název účtu:  Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96   

 Ústí nad Labem 

Účet:       260112295/0300 

Variabilní symbol:     630509 

Specifický symbol:      vygeneruje systém automaticky 

 

Filozofická fakulta UJEP 

Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem  www stránky: www.ff.ujep.cz 

tel.: 475 286 467 nebo 475 286 466   e-mail: studijni.ff@ujep.cz 

     

http://www.ff.ujep.cz/


I. 

Přehled otevíraných studijních programů a oborů 
  

Bakalářské studium 

Studijní programy a obory Titul Forma Délka P Přijímací zkouška Další podmínky 

Studijní program Archivnictví a spisová služba 

Tento studijní program se již dále na obory nečlení. Bc. KS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky  

Studijní program Dokumentace památek 

Tento studijní program se již dále na obory nečlení. Bc. PS, KS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky  

Studijní program B7310 Filologie 

Interkulturní germanistika Bc. PS 3 

N
en

í 
o

m
ez

en
o

 

bez přijímací zkoušky 

U uchazečů se předpokládají jazykové kompetence na 

úrovni B1 (tj. kompetence např. na úrovni maturitní 

zkoušky, popř. jiné jazykové zkoušky na této, nebo vyšší 

úrovni), které jsou nezbytné pro absolvování výuky 

realizované z podstatné části v německém jazyce. 

Interkulturní germanistika Bc. KS 3 bez přijímací zkoušky 

U uchazečů se předpokládají jazykové kompetence na 

úrovni B1 (tj. kompetence např. na úrovni maturitní 

zkoušky, popř. jiné jazykové zkoušky na této, nebo vyšší 

úrovni), které jsou nezbytné pro absolvování výuky 

realizované z podstatné části v německém jazyce. 

Studijní program B6101 Filozofie + B7105 Historické vědy 

Filozofie + Historie Bc. PS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky  

Studijní program B6101 Filozofie + B7310 Filologie 

Filozofie + Německý jazyk a literatura Bc. PS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky 

U uchazečů se předpokládají jazykové kompetence na 

úrovni B1 (tj. kompetence např. na úrovni maturitní 

zkoušky, popř. jiné jazykové zkoušky na této, nebo vyšší 

úrovni), které jsou nezbytné pro absolvování výuky 

realizované z podstatné části v německém jazyce. 

Studijní program B7105 Historické vědy 

Kulturní historie Bc. PS 3 

N
en

í 

o
m

ez
en

o
 bez přijímací zkoušky  

Historie Bc. PS 3 bez přijímací zkoušky  

Historie Bc. KS 3 bez přijímací zkoušky  

Dokumentace památek Bc. PS 3 bez přijímací zkoušky 
Podmínkou pro otevření oboru je min. 7 zapsaných 

studentů. 
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Dokumentace památek Bc. KS 3 bez přijímací zkoušky 
Podmínkou pro otevření oboru je min. 7 zapsaných 

studentů. 

Studijní program B6101 Filozofie + B6107 Humanitní studia 

Filozofie + Společenské vědy Bc. PS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky  

Studijní program B7105 Historické vědy + B7310 Filologie 

Historie + Německý jazyk a literatura Bc. PS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky 

U uchazečů se předpokládají jazykové kompetence na 

úrovni B1 (tj. kompetence např. na úrovni maturitní 

zkoušky, popř. jiné jazykové zkoušky na této, nebo vyšší 

úrovni), které jsou nezbytné pro absolvování výuky 

realizované z podstatné části v německém jazyce. 

Studijní program B7105 Historické vědy + B6107 Humanitní studia 

Historie + Společenské vědy Bc. PS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky  

Studijní program B6107 Humanitní studia + B7310 Filologie 

Společenské vědy  + Německý jazyk a literatura Bc. PS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky 

U uchazečů se předpokládají jazykové kompetence na 

úrovni B1 (tj. kompetence např. na úrovni maturitní 

zkoušky, popř. jiné jazykové zkoušky na této, nebo vyšší 

úrovni), které jsou nezbytné pro absolvování výuky 

realizované z podstatné části v německém jazyce. 

Studijní program B6701 Politologie + B7105 Historické vědy 

Politologie + Historie Bc. PS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky  

Studijní program B6701 Politologie + B6101 Filozofie 

Politologie + Filozofie Bc. PS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky  

Studijní program B6701 Politologie + B6107 Humanitní studia 

Politologie + Společenské vědy   Bc. PS 3 
Není 

omezeno bez přijímací zkoušky  

Studijní program B6701 Politologie + B7310 Filologie 

Politologie + Německý jazyk a literatura Bc. PS 3 
Není 

omezeno 

 
bez přijímací zkoušky 

U uchazečů se předpokládají jazykové kompetence na 

úrovni B1 (tj. kompetence např. na úrovni maturitní 

zkoušky, popř. jiné jazykové zkoušky na této, nebo vyšší 

úrovni), které jsou nezbytné pro absolvování výuky 

realizované z podstatné části v německém jazyce. 

Studijní program ZÁKLADY HUMANITNICH STUDIÍ 

 Tento studijní program se již dále na obory nečlení. Bc. 
PS 

KS 
3 

Není 
omezeno bez přijímací zkoušky 
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Navazující magisterské studium 

Studijní programy a obory Titul Forma Délka P Přijímací zkouška Další podmínky 

Studijní program N0231A090012 Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu 

Tento studijní program se již dále na obory nečlení. Mgr. PS 2 

N
en

í 
o

m
ez

en
o
 

bez přijímací zkoušky 

Ukončené vysokoškolské studium germanistického 

nebo slavistického zaměření v kterémkoliv typu 

studijního programu. Přijímací zkouška je 

prominuta uchazečům, kteří absolvovali 

germanistické studium na jakékoliv fakultě UJEP. 

V případě absolvování jiného studijního programu 

na jiné VŠ může přijímací komise doporučit na 

základě posouzení shody studijního plánu 

v bakalářském studijním programu garantem 

programu povinné vykonání rozdílových zkoušek 

v průběhu studia. 

V případě absolvování jiného studijního programu 

zaměření prověří garant programu shodu studijního 

plánu vystudovaného oboru s germanistickými obory 

programu Filologie, které jsou realizovány na UJEP. 

Garant studijního programu může doporučit povinné 

vykonání rozdílových zkoušek v průběhu studia. 

Rozhodnutí o povinnosti vykonat rozdílové zkoušky 

vydává děkanka fakulty. 

Studijní program N7310 Filologie  

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ 

(jednooborové) 
Mgr. PS 2 

N
en

í 
o

m
ez

en
o
 

bez přijímací zkoušky 

Ukončené vysokoškolské studium germanistického 

zaměření ve studijním programu Filologie nebo 

Specializace v pedagogice. V případě absolvování 

jiného studijního programu germanistického 

zaměření prověří garant oboru shodu studijního plánu 

vystudovaného oboru s germanistickými obory 

programu Filologie, které jsou realizovány na UJEP. 

Garant studijního oboru může doporučit povinné 

vykonání rozdílových zkoušek v průběhu studia. 

Rozhodnutí o povinnosti vykonat rozdílové zkoušky 

vydává děkanka fakulty. 
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Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ 

(jednooborové) 
Mgr. KS 2 

N
en

í 
o

m
ez

en
o
 

bez přijímací zkoušky  

Ukončené vysokoškolské studium germanistického 

zaměření ve studijním programu Filologie nebo 

Specializace v pedagogice. V případě absolvování 

jiného studijního programu germanistického 

zaměření prověří garant oboru shodu studijního plánu 

vystudovaného oboru s germanistickými obory 

programu Filologie, které jsou realizovány na UJEP. 

Garant studijního oboru může doporučit povinné 

vykonání rozdílových zkoušek v průběhu studia. 

Rozhodnutí o povinnosti vykonat rozdílové zkoušky 

vydává děkanka fakulty. 

Studijní program N7105 Historické vědy 

Historie Mgr. PS 2 

N
en

í 
o

m
ez

en
o

 

bez přijímací zkoušky 

Ukončené vysokoškolské studium v kterémkoliv typu 

studijního programu z oblasti historie, zejména 

v kterémkoliv typu studijního programu Historické 

vědy. V případě absolvování jiného studijního programu 

rozhoduje o naplnění historického zaměření garant 

oboru.  Garant studijního oboru může doporučit povinné 

vykonání rozdílových zkoušek v průběhu studia. 

Rozhodnutí o povinnosti vykonat rozdílové zkoušky 

vydává děkanka fakulty. 

Pro bližší informace ohledně posouzení studijního plánu 

je možné kontaktovat FF UJEP (proděkan pro studium, 

příp. studijní oddělení) ještě před podáním přihlášky ke 

studiu. 

Historie Mgr. KS 2 bez přijímací zkoušky Dtto 

Učitelství historie pro střední školy Mgr. PS 2 bez přijímací zkoušky Dtto 

Kulturní historie Mgr. PS 2 bez přijímací zkoušky 

1) Dtto 

2) V akademickém roce 2020/2021 bude otevřen pouze 

modul Stavební historie. 

3) Podmínkou pro otevření oboru je min.  

    5 zapsaných studentů. 

Studijní program N6101 Politologie 
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Politická filozofie Mgr. PS 2 

N
en

í 
o

m
ez

en
o
 

bez přijímací zkoušky 

Ukončené vysokoškolské studium v kterémkoliv typu 

studijního programu z oblasti Politologie, Filozofie či 

Humanitní studia. V případě absolvování jiného 

studijního programu rozhoduje o naplnění výše 

uvedeného zaměření garant oboru.  Garant studijního 

oboru může doporučit povinné vykonání rozdílových 

zkoušek v průběhu studia. Rozhodnutí o povinnosti 

vykonat rozdílové zkoušky vydává děkanka fakulty.  

Pro bližší informace ohledně posouzení studijního plánu 

je možné kontaktovat FF UJEP (proděkan pro studium, 

příp. studijní oddělení) ještě před podáním přihlášky ke 

studiu.  

 

Studijní program N7105 Historické vědy + N7310 Filologie 

Učitelství historie pro SŠ + Učitelství německého 

jazyka a literatury pro SŠ 
Mgr. PS 2 

N
en

í 
o

m
ez

en
o
 

bez přijímací zkoušky  

Ukončené vysokoškolské studium v kterémkoliv typu 

studijního programu z oblasti historie, zejména 

v kterémkoliv typu studijního programu Historické 

vědy, a ukončené vysokoškolské studium 

germanistického zaměření ve studijním programu 

Filologie nebo Specializace v pedagogice.  

 V případě absolvování jiného studijního 

programu rozhoduje o naplnění historického 

zaměření garant oboru Učitelství historie pro SŠ. 

 V případě absolvování jiného studijního 

programu germanistického zaměření prověří 

garant oboru Učitelství německého jazyka a 

literatury pro SŠ shodu studijního plánu 

vystudovaného oboru s germanistickými obory 

programu Filologie, které jsou realizovány na 

UJEP.   

Garanti studijních oborů v dané kombinaci mohou 

doporučit povinné vykonání rozdílových zkoušek 

v průběhu studia. Rozhodnutí o povinnosti vykonat 

rozdílové zkoušky vydává děkanka fakulty. 

Pro bližší informace ohledně posouzení studijního 

plánu je možné kontaktovat FF UJEP (proděkan pro 

studium, příp. studijní oddělení) ještě před podáním 

přihlášky ke studiu. 
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N7105 + N6107 Historické vědy + Humanitní studia 

Učitelství historie pro SŠ + Učitelství společenských 

věd pro SŠ 
Mgr. PS 2 

N
en

í 
o

m
ez

en
o

 

bez přijímací zkoušky 

Ukončené vysokoškolské studium v kterémkoliv typu 

studijního programu z oblasti historie a v kterémkoliv 

typu studijního programu z oblasti politologie, 

filozofie, sociologie či humanitních studií.  

 V případě absolvování jiného studijního 

programu rozhoduje o naplnění historického 

zaměření garant oboru Učitelství historie pro SŠ. 

 V případě absolvování jiného studijního 

programu rozhoduje o naplnění 

společenskovědního zaměření garant oboru 

Učitelství společenských věd pro SŠ.  

Garanti studijních oborů v dané kombinaci mohou 

doporučit povinné vykonání rozdílových zkoušek 

v průběhu studia. Rozhodnutí o povinnosti vykonat 

rozdílové zkoušky vydává děkanka fakulty. 

Pro bližší informace ohledně posouzení studijního 

plánu je možné kontaktovat FF UJEP (proděkan pro 

studium, příp. studijní oddělení) ještě před podáním 

přihlášky ke studiu. 

 Historie + Společenské vědy Mgr. PS 2 dtto dtto 

N6107 + N7310 Humanitní studia + Filologie 

Učitelství společenských věd pro SŠ 

+ Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ 
Mgr. PS 2 

N
en

í 
o

m
ez

en
o

 

bez přijímací zkoušky  

Ukončené vysokoškolské studium z oblasti 

politologie, filozofie, sociologie či humanitních studií 

a ukončené vysokoškolské studium germanistického 

zaměření ve studijním programu Filologie nebo 

Specializace v pedagogice.  

 V případě absolvování jiného studijního 

programu rozhoduje o naplnění 

společenskovědního zaměření garant 

oboru Učitelství společenských věd pro SŠ.  

 V případě absolvování jiného studijního 

programu germanistického zaměření 

prověří garant oboru Učitelství německého 

jazyka a literatury pro SŠ shodu studijního 

plánu vystudovaného oboru 
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s germanistickými obory programu 

Filologie, které jsou realizovány na UJEP.   

Garanti studijních oborů v dané kombinaci mohou 

doporučit povinné vykonání rozdílových zkoušek 

v průběhu studia. Rozhodnutí o povinnosti vykonat 

rozdílové zkoušky vydává děkanka fakulty. 

Pro bližší informace ohledně posouzení studijního 

plánu je možné kontaktovat FF UJEP (proděkan pro 

studium, příp. studijní oddělení) ještě před podáním 

přihlášky ke studiu. 

 

 

 

Doktorské studium 
Program/obor Titul Forma Délka P Přijímací zkouška Další podmínky 

P7105 Historické vědy 

České dějiny Ph.D. PS, KS 4 5 odborná rozprava . 

P7105 Historische Wissenschaft (Historické vědy) 

Tschechische Geschichte (České dějiny) Ph.D. PS, KS 4 3 odborná rozprava  

Studijní program NĚMECKÁ FILOLOGIE 

Tento studijní program se již dále na obory nečlení.  Ph.D. PS, KS 4 6 odborná rozprava 

Předpokladem je ukončené magisterské studium 

germanistického (popř. filologického) zaměření 

v kterémkoliv typu studijního programu.                 

V případě absolvování jiného studijního 

programu nebo oboru rozhoduje o naplnění 

vstupních předpokladů garant programu. 

 

 

 

Vysvětlivky: 

P – počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. V odůvodněných případech může být rozhodnutím děkanky FF UJEP 

přijato více uchazečů nad stanovený počet. 

PS – prezenční studium 

KS – kombinované studium  

 



II. 

Obecné informace o přijímacím řízení 
 

(1) Termíny a způsob doručení přihlášky 

a) Elektronická přihláška je k dispozici na webových stránkách UJEP (www.ujep.cz). 

Podrobný návod k vyplnění přihlášky je k dispozici tamtéž. Elektronická přihláška je 

po vyplnění automaticky odeslána fakultě.  

b) Přihláška k bakalářskému nebo navazujícímu magisterskému studiu se podává ve 

lhůtě do 30. dubna 2020.  

c) Přihláška k doktorskému studiu a k rigoróznímu řízení se podává ve lhůtě do 

30. dubna 2020.  

d) Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních oborů, jsou povinni si podat na každý studijní 

obor samostatnou přihlášku. Uchazeč obdrží automatickou odpověď o přijetí přihlášky 

ke studiu i poplatku za přijímací řízení e-mailem.  

 

 

(2) Další dokumenty nutné pro přijetí uchazeče: 

Po vyplnění přihlášky je nutno nejpozději do termínu zápisu do studia* poslat poštou 

nebo zanést osobně na studijní oddělení FF UJEP, Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad 

Labem následující dokumenty: 

 Uchazeči o bakalářské studium dokládají úředně ověřenou kopii maturitního 

vysvědčení nebo dokladu o absolvování vysokoškolského studia (diplomu). 

Fakulta nevyzývá uchazeče písemně k předložení úředně ověřené kopie maturitního 

vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu, a to ani před stanoveným termínem, 

ani po něm. Termín dodání je uveden níže. Nedoručení kopie maturitního 

vysvědčení či vysokoškolského diplomu řádně a včas je považováno za nesplnění 

jedné z podmínek k přijetí ke studiu na FF UJEP. Na absolventy Filozofické fakulty 

UJEP se tato podmínka nevztahuje. Pokud nebudou výše jmenované dokumenty 

doručeny ve stanovené lhůtě, přijímací řízení se nezahájí. 

 Uchazeči o navazující magisterské studium dokládají potvrzený výpis předmětů 

z bakalářského nebo jiného typu studia (vydá studijní oddělení) nebo Dodatek 

k diplomu. Pokud je uchazeč absolventem studijního programu na FF UJEP v Ústí 

nad Labem, nemusí úředně ověřený opis diplomu nebo Dodatek k diplomu 

dokládat.  

 Uchazeč, který absolvoval středoškolské či vysokoškolské vzdělání v zahraničí je 

povinen prokázat dosažení daného stupně vzdělání v souladu s pravidly 

zveřejněnými na: https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace  

 FF UJEP nepožaduje potvrzení od lékaře. 

 

* Původní termín odevzdání maturitního vysvědčení či dokladu o absolvování vysokoškolského studia, 

vážící se 24. červnu 2020, byl změněn v souvislosti s průběhem epidemie COVID-19 v ČR.  

 

 

(3) Administrativní poplatek  

Poplatek ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou přihlášku se hradí převodem ve prospěch účtu 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 

3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, č. účtu 260112295/0300. 

Platby v hotovosti a peníze zaslané poštovní poukázkou nebudou přijaty. Poplatek musí být 

zaplacen nejpozději do 30. dubna 2020. V případě neuhrazení poplatku nebude přihláška 

zařazena do přijímacího řízení. V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně 

prokázat. Poplatek je v jakékoli fázi přijímacího řízení nevratný. 

https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace
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(4) Pozvánka na přijímací zkoušku  

(vztahuje se na uchazeče o studium doktorského studijního programu) 

Uchazeči obdrží pozvánku k přijímacímu řízení, která je zasílána na e-mailovou adresu 

uvedenou v přihlášce, cca 3 týdny před konáním přijímacích zkoušek. Fakulta nenese 

zodpovědnost za nedoručení pozvánky v případě chybně uvedeného nebo chybějícího e-mailu. 

Fakulta nezasílá pozvánku poštou.  

 

(5) Termín konání přijímacích zkoušek 

Přijímací zkoušky na doktorské studijní obory se budou konat ve dnech 1.–5. 6. 2020 v budově 

FF UJEP v ulici Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem. Fakulta nevypisuje náhradní 

termín přijímacích zkoušek.  

 

(6) Počet přijímaných studentů je zveřejněn v přehledu jednotlivých programů  FF (viz článek 

I. těchto podmínek). Při dosažení minimální bodové hranice počtu bodů z přijímací zkoušky 

nebo jednotlivých částí zkoušky (viz čl. III. těchto podmínek) je rozhodujícím kritériem pro 

přijetí pořadí, které je stanoveno na základě dosaženého počtu bodů u přijímací zkoušky. 

V odůvodněných případech může být rozhodnutím děkanky FF UJEP přijato více uchazečů nad 

stanovený počet. 

 

(7) V případě, že je studijní program uskutečňován v českém jazyce, může být jako součást 

přijímacího řízení stanovena další podmínka pro přijetí cizince spočívající v prokázání znalosti 

českého jazyka na úrovni alespoň B1 podle Společného evropského referenčního rámce. 

Zkoušku z českého jazyka zabezpečuje Jazykové centrum FF UJEP na základě výzvy děkanky 

fakulty. 

 

(8) Uchazeči, kteří se ucházejí o studium na FF UJEP v rámci programu Sokrates/Erasmus, 

se přijímají bez přijímacích zkoušek na základě podepsané dohody, tzv. Bilateral Agreement. 

 

(9) Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky 

obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami – UCP UJEP, 

kontaktní osoba: Mgr. Lucie Mráčková, DiS., tel./SMS: +420 702 202 477 nebo e-mail: 

lucie.mrackova@ujep.cz nebo Mgr. Vladimír Řáha, tel./SMS: +420 608 511 851 nebo e-mail: 

vladimir.raha@ujep.cz, http://bezbarier.ujep.cz/. Univerzitní centrum podpory pro studenty se 

specifickými potřebami poskytne uchazečům individuální konzultace o možné formě a typu 

studia. Při podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik 

– zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního 

onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné 

políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci Univerzitního centra 

podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním osobní schůzku 

a projednají potřebné náležitosti. 

 

(10) Zápisy uchazečů přijatých ke studiu v prezenční formě se budou konat 31. srpna 2020. 

Zápisy uchazečů přijatých ke studiu v kombinované formě se budou konat v průběhu měsíce 

srpna a září 2020. Nedostavení se k zápisu je posuzováno jako projev nezájmu o studium a 

rezignace na něj. Při zápisu je podle vnitřních předpisů univerzity nutná osobní účast uchazeče, 

popřípadě jeho zástupce s úředně ověřenou plnou mocí opravňující k administrativním 

úkonům.  

 

mailto:lucie.mrackova@ujep.cz
mailto:vladimir.raha@ujep.cz
http://bezbarier.ujep.cz/
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(11) Bližší informace obdržíte na studijním oddělení FF UJEP – číslo telefonu 475 286 467 

nebo 475 286 466, na adrese studijni.ff@ujep.cz a dále na www.ff.ujep.cz v sekci Přijímací 

řízení. 

 

(12) Děkanka FF UJEP si podle vývoje počtu uchazečů vyhrazuje právo: 

a) prodloužit termín pro odevzdání přihlášek ke studiu 

b) vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení u studijních oborů s nedostatečným počtem 

přihlášek či u nově akreditovaných oborů. 

 

 

III. 

Přijímací zkoušky 

 

V případě bakalářských a magisterských studijních programů a oborů se přijímací 

zkoušky promíjejí. Pro přijetí je nutno splnit pouze náležitosti uvedené v čl. II těchto 

podmínek. 

 

 

Příjímací zkoušky na doktorské studijní programy a obory 

 

(11) V doktorském studijním programu Historické vědy / ve studijním oboru České dějiny je 

obsahem přijímací zkoušky odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvořivé 

práci uchazeče (zejména diplomová práce, publikace, návrh projektu disertační práce) 

umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí 

činnost v oboru, dále jeho schopnosti komunikace alespoň v jednom světovém jazyce. 

Přijímací komisi jmenuje děkanka FF UJEP na návrh oborové rady.  

Průběh zkoušky: 

 Uchazeč v rámci rozpravy předloží a zdůvodní svůj projekt disertační práce (jeho 

písemnou podobu o rozsahu 1-5 stran přiloží uchazeč k přihlášce ke studiu). 

Doporučujeme projekt práce prokonzultovat s vedením katedry historie FF UJEP 

v dostatečném předstihu před podáním přihlášky.  

 Přijímací komise prověří i jazykovou kompetenci uchazeče, s důrazem na znalost 

němčiny a dalšího světového jazyka. 

 O přijetí či nepřijetí uchazeče rozhoduje děkanka FF UJEP na základě doporučení 

přijímací komise a pořadí uchazečů, které přijímací komise stanoví. 

 

(12) V doktorském studijním programu Historische Wissenschaft (Historické vědy) / ve 

studijním oboru Tschechische Geschichte (České dějiny) je obsahem přijímací zkoušky 

odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvořivé práci uchazeče (zejména 

diplomová práce, publikace, návrh projekt disertační práce) umožní posoudit jeho 

předpoklady pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost v oboru. 

Rozprava je vedena v německém jazyce. Přijímací komisi jmenuje děkanka FF UJEP na 

návrh oborové rady.  

Průběh zkoušky: 

 Uchazeč v rámci rozpravy předloží a zdůvodní svůj projekt disertační práce (jeho 

písemnou podobu o rozsahu 1-5 stran přiloží uchazeč k přihlášce ke studiu, projekt se 

http://www.ff.ujep.cz/
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podává v německém jazyce). Doporučujeme projekt práce prokonzultovat s vedením 

katedry historie FF UJEP v dostatečném předstihu před podáním přihlášky. 

 Přijímací komise prověří i jazykovou kompetenci uchazeče, s důrazem na znalost 

dalšího světového jazyka (popřípadě znalost českého jazyka). 

 O přijetí či nepřijetí uchazeče rozhoduje děkanka FF UJEP na základě doporučení 

přijímací komise a pořadí uchazečů, které přijímací komise stanoví. 

 

 

(13) V doktorském studijním programu Německá filologie je obsahem přijímací zkoušky 

odborná rozprava v německém jazyce, ve které uchazeč přijímací komisi shrne svůj dosavadní 

odborný vývoj (diplomová práce, publikační činnost, odborná praxi aj.) a představí svůj projekt 

budoucí disertační práce. Předpokladem je znalost metodologie oboru a dobrá orientace 

v odborné literatuře. Publikační činnost je vítána. O přijetí či nepřijetí uchazeče rozhoduje 

děkanka FF UJEP na základě doporučení přijímací komise a pořadí uchazečů, které přijímací 

komise stanoví. 

Průběh zkoušky: 

 Uchazeč v rámci rozpravy předloží a zdůvodní svůj projekt disertační práce (jeho 

písemnou podobu o rozsahu 2-5 stran přiloží uchazeč k přihlášce ke studiu). 

Doporučujeme projekt práce prokonzultovat s garantkou studijního programu     

doc. Mgr. Renatou Cornejo, Ph.D. v dostatečném předstihu před podáním přihlášky. 


