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Hradec Králové, 27. června 2022 

Č. j. DFF/253/22   
 

 
Výnos děkana FF UHK č. 12/2022 

 

Vyhlášení druhého kola přijímacích zkoušek studijních oborů a 
programů FF UHK pro akademický rok 2022/2023 

 
 

Čl. 1  
Obecné ustanovení 

(1) Tímto výnosem vypisuje děkan Filozofické fakulty (dále „FF“) Univerzity Hradec Králové 
(dále „UHK“) druhé kolo přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení na akademický rok 
2022/2023 u vybraných studijních oborů a programů FF UHK. 

(2) Tímto výnosem se mění či doplňují výnosy děkana FF UHK č. 20/2021, č. 23/2021 a č. 25/2021 
v níže uvedeném rozsahu. 

(3) Do druhého kola přijímacího řízení nebude přijata přihláška uchazečů, kteří ve stejném 
studijním programu neuspěli u přijímací zkoušky v předchozím kole přijímacího řízení. 
Takový uchazeč se může přihlásit v rámci druhého kola přijímacího řízení pouze na jiný 
studijní program, než na který se hlásil v předchozím kole přijímacího řízení. 

(4) Osvobození od poplatku za přijímací řízení pro státní občany Ukrajiny stanovuje rektorský 
výnos UHK č. 9/2022. 

 

Čl. 2 
Rozsah druhého kola přijímací zkoušky 

Děkan FF UHK vypisuje druhé kolo přijímacího řízení na tyto studijní obory/programy: 

(1) Bakalářské studijní programy: 

a) studijní program B0222P120030 Digitální historické vědy (prezenční forma studia) 

b) studijní program B0222A120001 Historické vědy, specializace Archivnictví (kombinovaná forma 
studia) 

c) studijní program B0923P240001 Sociální práce (kombinovaná forma studia) 
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d) studijní program B0222A120009 Archeologie (prezenční forma studia) 

e) studijní program B0222A120030 Prezentace historického a kulturního dědictví (prezenční forma 
studia)  

(2) Navazující magisterské studijní programy: 

a) studijní program N0222A120001 Historie (prezenční a kombinovaná forma studia) 

b) studijní program N0222A120031 Pomocné vědy historické a archivnictví (prezenční a kombinovaná 
forma studia) 

c) studijní program N6701 Politologie, obor Politologie – Africká studia (prezenční a kombinovaná 
forma studia) 

d) studijní program N6701 Politologie, obor Politologie – Latinskoamerická studia (prezenční a 
kombinovaná forma studia) 

(3) Doktorské studijní programy: 

a) studijní program P0312D200003 Politologie, specializace Politologie – Africká studia (prezenční a 
kombinovaná forma studia) 

b) studijní program P0312D200003 Politologie, specializace Politologie – Latinskoamerická studia 
(prezenční a kombinovaná forma studia) 

(4) Podmínky pro přijetí jsou stanoveny výnosy děkana č. 20/2021,  č. 23/2021 a č. 25/2021. 

 
Čl. 3  

Harmonogram druhého kola přijímací zkoušky 

Harmonogram druhého kola přijímací zkoušky je stanoven takto: 

(1) Termín pro podání přihlášky: do 31. 7. 2022 

(2) Termíny konání přijímací zkoušky: v rozmezí 15. 8. až 31. 8. 2022.  

(3) Uchazeči, kteří budou žádat u studijních programů B0222A120001 Historické vědy, specializace 
Archivnictví (dle výnosu č. 20/2021) a program B0222A120030 Prezentace historického a kulturního 
dědictví (dle výnosu č. 23/2021) o prominutí přijímací zkoušky, jsou tak povinni učinit nejpozději do 5. 
8. 2022.  

(4) Uchazeči, hlásící se ke studiu studijního programu N0222A120031 Pomocné vědy historické a 
archivnictví jsou povinni dodat požadovaný motivační dopis na adresu jakub.zouhar@uhk.cz 
nejpozději do 5. 8. 2022. 

(5) Uchazeči, hlásící se ke studiu studijního programu N0222A120001 Historie jsou povinni dodat 
požadovanou písemnou práci na adresu ff.hu@uhk.cz nejpozději do 5. 8. 2022. 

 
Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

(1) Uchazeč obdrží pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního 
systému IS/STAG nejpozději 7 dní před jejím konáním.  
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(2) Termín zasedání přijímací komise je stanoven na rozmezí 1. 9. až 9. 9. 2022. 

(3) Ostatní termíny a podmínky, nezměněné tímto výnosem, platí dle původního znění výnosů 
děkana FF UHK č. 20/2021, č. 23/2021 a č. 25/2021. 

 

Tento výnos nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední desce FF UHK.  

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jan Prouza, Ph.D. 
děkan FF UHK 


