Plzeň 6. ledna 2021
ZCU 000245/2021

Vyhláška děkana č. 1D/2021
o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022
Děkan Fakulty filozofické ZČU v Plzni vyhlašuje podle § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický
rok 2021/2022 přijímací řízení:
Studijní program

Forma
studia

Studijní
doba studia

Uchazeči/Přijatí Odhadovaný počet
2020/2021
přijatých

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Cizí jazyky pro komerční praxi francouzština

Prezenční

3.

35/26

Cizí jazyky pro komerční praxi ruština

Prezenční

3.

72/46

Cizí jazyky pro komerční praxi němčina

Prezenční

3.

110/80

Filozofie

Prezenční

3.

46/26

20

Historie

Prezenční

3.

99/65

60

Humanitní studia

Prezenční,
kombinovaná

3.

206/144

100

Mezinárodní vztahy – teritoriální
studia se specializací
- Britská a americká studia
- Evropská studia
Společnost a politika se
specializací
- Sociologie
- Politologie
Sociální práce

Prezenční

3.

227/156

140

120
Prezenční

Prezenční

3.

3.

Soc. 170/110
Pol. 174/122

109/90

120
70

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Areálová studia: bavorská studia

Prezenční

2.

26/21

20

Humanitní studia

Prezenční

2.

81/41

35

Mezinárodní vztahy se specializací
- Bezpečnostní studia
- Politika v Evropské unii
Moderní dějiny

Prezenční

2.

69/37

Prezenční

2

21/12

20

Prezenční,
kombinovaná

2

20/11

15

Politologie

40

Sociální a kulturní antropologie

Prezenční

2.

26/19

30

Sociologie

Prezenční

2.

22/16

15

Učitelství francouzštiny pro střední
školy

Prezenční

2.

4/4

10

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Archeologie

Prezenční,
kombinovaná

4.

9/8

10

Filozofie a dějiny vědy a techniky

Prezenční,
kombinovaná

4.

7/6

10

Mezinárodní vztahy

Prezenční,
kombinovaná

3.

6/5

10

Moderní dějiny

Prezenční,
kombinovaná

3.

11/8

10

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY V ANGLIČTINĚ
Prezenční,
kombinovaná

4.

2/2

3

History and Philosophy of Science
and Technology

Prezenční,
kombinovaná

4.

0

3

Modern History

Prezenční,
kombinovaná

3.

0

3

Archaeology

Termín pro podání přihlášky a úhrada administrativního poplatku za přijímací řízení
Přihlášky se přijímají pouze elektronicky na adrese http://eprihlaska.zcu.cz.
Termín podání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium do 30. 4. 2021.
Termín podání přihlášek na doktorské studium do 31. 5. 2021.
Poplatek za každou přihlášku je 500,- Kč se splatností nejpozději do 30. 4. 2021 pro bakalářské a magisterské
studium a do 31. 5. 2021 pro doktorské studium.
Údaje pro uhrazení poplatku se Vám automaticky vygenerují až při podání elektronické přihlášky na konkrétní
obor. Teprve poté se dozvíte číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol, který je přiřazen pouze Vám a
pouze této Vaší jedné přihlášce. Proto také při placení poplatků za více přihlášek musíte každý jednotlivý
poplatek uhradit zvlášť podle jedinečných údajů. V případě, že poplatek uhradíte nesprávným způsobem,
nebude Vaše přihláška zařazena do přijímacího řízení. Zkontrolujte si proto na http://eprihlaska.zcu.cz, zda
Váš poplatek byl správně poukázán.
Termíny přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky pro bakalářské a magisterské programy se uskuteční v týdnu od 14. do 18. 6. 2021.
Náhradní termín přijímací zkoušky pro bakalářské a magisterské programy se uskuteční v týdnu
od 21. do 24. 6. 2021.
Přijímací zkoušky pro doktorské programy se uskuteční v týdnu od 21. do 24. 6. 2021.
Pozvánky k přijímací zkoušce
Fakulta pozvánky k přijímací zkoušce nezasílá. Termín, místo konání a další důležité informace budou
zveřejněny na stránkách fakulty nejdéle tři týdny před termínem přijímací zkoušky.

Podmínky pro přijetí
Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení
přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení
doručenou na studijní oddělení do 23. 6. 2021 do 15 hodin. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, budeli jeho pořadové číslo podle počtu bodů dosažených v přijímací zkoušce nižší nebo rovno počtu uchazečů,
kteří by měli být na daný obor přijati. Počet přijímaných v prvním a druhém kole stanoví přijímací komise na
svém prvním zasedání. Přijímací zkouška na všechny bakalářské studijní programy probíhá formou písemného
testu nebo ústní zkoušky. V případě, že počet uchazečů bude nižší nebo roven počtu uchazečů, kteří mohou
být na daný studijní program přijati, může děkan po dohodě s vedoucím katedry a garantem studijního
programu rozhodnout o přijetí všech uchazečů, kteří splnili zákonnou podmínku, bez konání přijímací
zkoušky.
Cizí jazyky pro komerční praxi
Přijímací zkouška probíhá formou písemných testů: 1) ze zvoleného profilového jazyka, tedy z francouzštiny
(úroveň B1 SERRJ), nebo němčiny (úroveň B1 SERRJ), nebo ruštiny A2 SERRJ; 2) z angličtiny (úroveň B2).
Testy ověřují formou výběrových odpovědí lexikální a gramatické znalosti a dovednosti v daných cizích
jazycích a přehled o kultuře, historii a
geografii odpovídajících jazykových oblastí.
Vzhledem k charakteru studijního programu je součástí zkoušky rovněž písemný test z českého jazyka, který
je zaměřen na zjištění úrovně znalostí uchazeče z oblasti lexikálně-gramatické. Předpokládá se úspěšně
absolvovaná maturita z českého nebo slovenského jazyka a u cizinců mimo ČR a SR alespoň základní znalosti
českého jazyka, které budou intenzívně prohlubovány. V testech není zjišťována znalost literatury ani literární
teorie.
Filozofie
Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, během kterého komise zjišťuje uchazečovy znalosti
z filozofie a motivaci ke studiu. Ověřování znalosti vychází ze seznamu přečtené literatury, který uchazeč ke
zkoušce přinese. Doporučuje se přinést i ukázky vlastních (zejména školních) prací souvisejících s oborem,
pokud jimi uchazeč disponuje.

Historie
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek ze světových a českých
dějin, filozofie, dějin umění a všeobecného politického a kulturně historického přehledu.

Humanitní studia
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky prověřující všeobecný kulturní
přehled a studijní předpoklady. Zejména ověřuje schopnost práce s česky psaným odborným textem –
porozumění textu, jeho rozbor a výklad, včetně ověření znalosti českého jazyka.

Mezinárodní vztahy – teritoriální studia
Specializace:

Britská a americká studia
Evropská studia
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje šedesát otázek ze společenskovědního
základu, reálií soudobé mezinárodní politiky, humánní geografie a novověké politické historie.

Společnost a politika
Specializace:

Sociologie
Politologie
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze základů společenských věd a
všeobecného kulturního, historického a politického přehledu, test obsahuje také otázky zjišťující znalosti
anglického jazyka.
Sociální práce
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky ze základů společenských věd a
všeobecného kulturního, historického a politického přehledu a z oblasti sociální práce.

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského
studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali
stejný studijní program na bakalářské úrovni s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný
počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou
kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na
studijní oddělení do 23. 6. 2021 do 15 hodin. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, bude-li jeho
pořadové číslo podle počtu bodů dosažených za přijímací zkoušku nižší nebo rovno počtu uchazečů, kteří by
měli být na daný studijní program přijati. Počet přijímaných v prvním a druhém kole stanoví přijímací komise
na svém prvním zasedání. Přijímací zkoušky na jednotlivé studijní programy probíhají formou písemného
testu nebo ústního pohovoru, popř. jejich kombinací podle níže uvedených podmínek.

Areálová studia: bavorská studia
Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z německého jazyka a kulturních a jazykových reálií Německa (s
důrazem na reálie bavorské) a z ústního pohovoru v německém jazyce (motivace studenta pro studium
vybraného studijního programu, orientace v oblasti česko-německých a česko-bavorských vztahů v evropském
kontextu a v kontextu vztahů česko-německých, informovanost o aktuálním dění v této oblasti, představení
bakalářské práce, příp. dalších aktivit studenta v rámci česko-německých a česko-bavorských vztahů či jeho
zkušeností s životem, studiem a prací v sousední zemi).

Humanitní studia
Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, během kterého komise zjišťuje uchazečův všeobecný
kulturní přehled a celkovou motivaci ke studiu. Zkouška se zaměřuje na otázky z filozofie, historie,
religionistiky a dějin a teorie umění (literatury, malířství, sochařství, architektury a filmu) primárně
evropských zemí, mohou však být zasazeny do světového kontextu. Otázky budou vycházet ze seznamu
odborné literatury, který uchazeč přinese, a z vlastní kvalifikační práce uchazeče (bakalářské, popř.
diplomové). U této práce není podmínkou, aby souvisela se studijním programem.

Mezinárodní vztahy
Specializace:

Bezpečnostní studia
Politika v Evropské unii
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje čtyřicet otázek z oblasti reálií soudobé
mezinárodní politiky, moderních politických dějin, mezinárodních organizací, mezinárodní bezpečnosti a
politické geografie.

Moderní dějiny

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, během kterého komise zjišťuje uchazečovy znalosti
světových a českých dějin a všeobecný kulturně historický přehled a hodnotí jeho motivaci a intelektuální a
osobnostní předpoklady ke studiu.

Politologie
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje čtyřicet otázek z oblasti reálií soudobé
politiky, vývoje politického myšlení, základů politické teorie a politické filozofie, komparativní politologie a
politické geografie.

Sociální a kulturní antropologie
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek z dílčích antropologických
disciplín (sociální a kulturní antropologie, biologické antropologie a aplikované antropologie), součástí testu
mohou být rovněž doplňující otázky ze společenských a humanitních věd, české a světové literatury, dějin
umění a mezinárodních vztahů.

Sociologie
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který obsahuje otázky z metod sociálně vědního výzkumu,
z analýzy sociologických dat, z klasické a soudobé sociologické teorie a z obecné sociologie. Protože studium
předpokládá pokročilé znalosti anglického jazyka a minimálně základní znalost odborné sociálně vědní
terminologie v angličtině, je část otázek formulována v anglickém jazyce.

Učitelství francouzštiny pro střední školy
Podmínkou je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu zaměřeného na francouzštinu a pohovor
ve francouzštině ověřující znalosti z francouzské filologie a motivaci k učitelskému povolání.

Podmínkou přijetí ke studiu doktorských programů je absolvování magisterského nebo inženýrského
studia a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Doklad o absolvování magisterského nebo inženýrského studia
odevzdá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené
disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Uchazeč může při přijímacím řízení předložit
vlastní téma disertační práce, které bude v souladu se zaměřením doktorského studijního programu. Uchazeči
se však žádají, aby přednostně vybírali z nabídky témat uveřejněné na www.ff.zcu.cz. Posuzuje se celková
odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2021.

PhDr. David Šanc, Ph.D., v. r.

