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Hradec Králové 8. října 2018 

č.j. DFF/573/18 

 
Výnos děkanky FF UHK č. 21/2018 

 

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na 
Filozofickou fakultu UHK na akademický rok 2019/2020  – bakalářské a 

magisterské studijní programy a obory 
 

Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Hradec Králové (FF 
UHK) pro bakalářské a magisterské studijní programy a obory na akademický rok 2019/2020. Pravidla jsou 
vydána v souladu s §48, §49 a §50 Zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů č. 111/1998 
Sb. v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové a jsou závazná pro 
všechna pracoviště Filozofické fakulty UHK a pro všechny uchazeče o studium. Netýkají se studijních programů 
a oborů uskutečňovaných v anglickém jazyce. 
 
 
 

I. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU 
 
I. 1.  Bakalářské studijní programy 
Standardní doba studia všech bakalářských studijních programů akreditovaných na FF UHK je 3 
roky. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání a úspěšné splnění podmínek 
přijímacího řízení. Konkrétní pravidla přijetí pro jednotlivé studijní programy a studijní obory jsou 
specifikována níže.  
Přijímací řízení je vždy hodnoceno body.  
 
Pro všechny bakalářské studijní programy a obory, na něž je přijímací řízení vypisováno, platí, že 
maximální počet bodů, které uchazeč může v rámci přijímacího řízení získat, je 100. Z toho 
maximálně 90 bodů lze získat z přijímací zkoušky, jejíž podoba je níže definována pro jednotlivé 
studijní programy a obory,  a maximálně 10 bodů lze získat za participaci na fakultních aktivitách 
ve stávajícím akademickém roce v rámci tzv. FFree indexu. Tyto body může získat pouze uchazeč, 
který se do FFree indexu řádně zaregistruje prostřednictvím webového portálu 
https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/. Registrace je možná průběžně, nejpozději však 17. května 2019. 
Kredity se studentovi udělují pouze za období, v němž byl v rámci FFree indexu zaregistrován. 
Zohledněny budou kredity získané v období od zveřejnění těchto pravidel až do 17. května 2019. 
Počet přidělených bodů v rámci přijímacího řízení se bude odvíjet od počtu získaných kreditů v 
rámci FFree indexu. Počet kreditů získaných v rámci FFree indexu se tedy nerovná počtu získaných 
bodů v přijímacím řízení. Je stanovena převodní škála, která se odvíjí od maximálního počtu 
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nasbíraných kreditů. Uchazeč s maximálním počtem nasbíraných kreditů získává z FFree indexu 10 
bodů, uchazeč, který získal alespoň jeden kredit, získává 1 bod. Další body jsou rozpočítány dle 
rozložení kreditových zisků uchazečů. Informace k FFree indexu jsou k dispozici na webové stránce 
https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/, kde jsou v kalendáři akcí průběžně zveřejňovány i veškeré 
aktivity, jež jsou do FFree indexu zahrnuty. 
 
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování přijímacího řízení je 40. 
 
Je-li stanovena možnost prominutí přijímací zkoušky, je nutné, aby uchazeč písemně ve stanoveném 
termínu zaslal žádost o prominutí přijímací zkoušky a doložil, že splňuje podmínky stanovené pro 
prominutí přijímací zkoušky. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu o prominutí přijímací zkoušky 
nepožádá nebo jej řádně nedoloží, ztrácí nárok na přijetí bez přijímací zkoušky. V případě, že 
uchazeč splňuje stanovené podmínky a v požadovaném termínu nárok na prominutí přijímací 
zkoušky doloží, získává 90 bodů. Další body takový uchazeč může získat za aktivity v rámci FFree 
indexu. 
 
Body za participaci na fakultních aktivitách v rámci FFree indexu budou připočteny pouze 
uchazečům, kteří se dostaví na přijímací zkoušku, a uchazečům, kterým bude přijímací zkouška 
prominuta. Uchazeči, kteří se na přijímací zkoušku nedostaví (a nebyla jim prominuta), budou 
vyhodnoceni jako absentující a nezískají v rámci přijímacího řízení ani body za participaci na 
fakultních aktivitách.  
 
Forma a náplň přijímací zkoušky 
 
Studijní program Archeologie (prezenční forma studia, zařazen do oblasti vzdělávání 
Historické vědy, akademicky zaměřený) 
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu. Písemný test je testem znalostí starších dějin – 
pravěk, starověk, středověk. Integrální součástí (jako jedna z otázek) písemné zkoušky je i dotaz na 
dosavadní pracovní či studentské aktivity v oboru archeologie nebo oboru úzce příbuzném; přičemž 
budou uznány jedině aktivity, které student v den přijímací zkoušky doloží (ať již předložením 
studentské odborné činnosti na téma archeologie či téma úzce příbuzné, nebo doložením potvrzení 
například praxe – studentské brigády – v oboru). 
 
Studijní program B6101 Filozofie  
Obor: Filozofie a společenské vědy (prezenční forma studia) 
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu. V písemném testu uchazeči prokazují znalosti 
z českých, evropských či světových dějin (zejména od počátku 19. století), o představitelích, 
koncepcích, myšlenkách, pojmech či dílech, vážících se k vývoji vědních oborů, jakými jsou filosofie, 
etika, psychologie, státověda, politologie, sociologie, právo, ekonomie, religionistika, znalosti o 
státoprávním uspořádání v České republice i v zahraničí, o politických systémech, o mezinárodních 
smlouvách a organizacích, zvláště znalosti o EU, o lokálních i světových konfliktech, o významných 
postavách politického života, přehled o vnitropolitické a mezinárodní politické scéně, o české i 
světové kultuře, znalosti zeměpisné, studijní předpoklady s ohledem na logické uvažování a kritické 
myšlení. 
 
 
Studijní program Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, zařazen do oblasti 
vzdělávání Historické vědy, akademicky zaměřený) 
Specializace v rámci studijního programu: Archivnictví (prezenční a kombinovaná forma), Historie 
(pouze prezenční forma) 

https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/
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Přijímací zkouška má dvě části. Nejprve uchazeč absolvuje písemný vědomostní test v rozsahu 
gymnaziálního studia. Test zjišťuje jednak faktografické znalosti, jednak schopnost postihnout 
kauzální a časoprostorové souvislosti historických jevů, dále pak orientaci v oboru formou otázek 
zaměřených na osobnosti historiků, odborné časopisy, odbornou literaturu, historickou beletrii, 
film, divadlo a umění. Z testu lze získat maximálně 50 bodů. Následuje ústní pohovor, který zjišťuje 
motivaci ke studiu a zájem o obor (seminární práce, publikační aktivity, průvodcovské aktivity, 
úspěchy v soutěžích, vedení zájmových kroužků s historickou tematikou atp.). Z ústní části přijímací 
zkoušky lze získat maximálně 40 bodů. Uchazeč se musí zúčastnit obou částí přijímací zkoušky. 
 
 
Pro prezenční studium možnost prominutí přijímací zkoušky není. O přijetí ke studiu bez přijímací 
zkoušky mohou požádat uchazeči kombinovaného studia na základě žádosti s doloženou 
minimálně dvouletou praxí v akreditovaném archivu nebo spisovně státních či samosprávných 
úřadů, ev. v komerčních spisovnách.  Nárok na přijetí bez přijímací zkoušky má uchazeč pouze 
v případě, pokud písemně požádá o prominutí přijímací zkoušky a doloží plnění nároku na přijetí 
bez přijímací zkoušky nejpozději do 13. 5. 2019. 
 
 
Studijní program B7105 Historické vědy 
Obor: Prezentace a ochrana kulturního dědictví (prezenční forma studia) 
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu. Úkolem testu je prověřit základní znalosti 
z národních a obecných dějin včetně obecně kulturních souvislostí (např. umělecké slohy) a 
celkových kulturně společenských souvislostí. 
 
Studijní program B6701 Politologie  
Obor: Politologie (prezenční a kombinovaná forma studia) 
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu. Písemný test se zaměřuje na: (1) logické a 
analytické schopnosti uchazeče (zvláště pak schopnost porozumět textu a následně jej analyzovat 
a interpretovat); a (2) faktografické znalosti z oblasti společenských věd (základy politologie a 
filozofie), moderních dějin a soudobého dění na české, evropské i světové politické scéně.  
 
Studijní program Sociální práce (prezenční a kombinovaná forma studia, zařazen do oblasti 
vzdělávání Sociální práce, profesně zaměřený) 
Specializace v rámci studijního programu: Sociální práce v preventivních službách (prezenční a 
kombinovaná forma), Sociální práce ve veřejné správě (prezenční a kombinovaná forma), Sociální 
práce s osobami se sníženou soběstačností (pouze kombinovaná forma) 
Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu. Písemný test je koncipován ze základů 
společenských věd v rozsahu učiva gymnázia (zahrnuje otázky ze sociologie, psychologie, práva a 
všeobecného rozhledu včetně historie a literárního přehledu; z orientace v oboru a ze znalosti 
aktuálního společenského a politického dění).  
 
 
Studijní program B6703 Sociologie 
Obor: Sociologie obecná a empirická (prezenční forma studia) 
Písemný test se skládá z následujících oddílů: a) obecné studijní předpoklady  
(5 otázek); b) sociologie (5 otázek); c) filosofie (5 otázek); d) psychologie (3 otázky); e) všeobecný 
kulturně politický a historický přehled (10 otázek). Obecné studijní předpoklady sledují analytické 
myšlení (dedukce jako uplatnění pravidel logického vyplývání), kritické a vědecké myšlení (znalost 
zásad, postupů a termínů obecné metodologie a speciálních vědních oborů), verbální myšlení 
(analogie, skupiny slov, synonyma, anonyma, doplnění věty), numerické myšlení (numerické a 
alfabetické řady). Oddíl sociologie je zaměřen na znalost základních sociologických pojmů a teorií, 
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hlavních sociologických směrů, představitelů světové a české sociologie a jejich děl. Oddíl filosofie 
a psychologie sleduje znalost základních pojmů, teorií, škol, autorů, děl v rozsahu středoškolského 
učiva. Všeobecný kulturně politický a historický přehled ověřuje znalosti z oblasti kultury, politiky 
a historie. Oddíl a)–e) zahrnuje otázky s nabídkou 4 variant odpovědí, z nichž 1 odpověď je vždy 
správná. Za správnou odpověď se udílí v oddílu a) 3 body, v oddílech b)–d) 5 bodů, v oddílu e) 1 bod. 
Za nesprávnou odpověď se body neodečítají. 
 
Studijní program B3928 Technická podpora humanitních věd 
Obor: Počítačová podpora v archivnictví (prezenční a kombinovaná forma studia) 
Přijímací zkouška se skládá z písemného testu a z ústní zkoušky. Písemný test ověřuje znalosti 
všeobecného a kulturního rozhledu se zaměřením na historii a informatiku v rozsahu 
středoškolského gymnaziálního učiva dějepisu, základní počítačové gramotnosti a ověření 
logického myšlení. Uchazeč může z písemného testu získat maximálně 40 bodů. Ústní část přijímací 
zkoušky probíhá formou řízeného rozhovoru komise s uchazečem. Cílem ústní části je ověřit 
prokazatelný zájem uchazeče o obor v podobě středoškolských odborných prací, praxí, základních 
znalostí oborových časopisů a odborné literatury, stejně jako ověření celkového rozhledu uchazeče 
v problematice historie a informatiky. Uchazeč může z ústní části přijímací zkoušky získat 
maximálně 50 bodů. Uchazeč se musí zúčastnit obou částí přijímací zkoušky. 
 
Pro prezenční studium možnost prominutí přijímací zkoušky není. O přijetí ke studiu bez přijímací 
zkoušky mohou požádat uchazeči kombinovaného studia na základě žádosti s doloženou 
minimálně čtyřletou praxí v archivu či příbuzných institucích (úřady, spisovny, archivy, muzea, 
knihovny apod.) nebo ve firmách zaměřených na digitalizaci, elektronické služby apod. Nárok na 
přijetí bez přijímací zkoušky má uchazeč pouze v případě, pokud písemně požádá o prominutí 
přijímací zkoušky a doloží plnění nároku na přijetí bez přijímací zkoušky nejpozději do 13. 5. 2019. 
 
I. 2.  Navazující magisterské studijní programy 
Standardní doba studia všech navazujících magisterských studijních programů akreditovaných na 
FF UHK je 2 roky. Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání a úspěšné splnění 
podmínek přijímacího řízení, které jsou pro jednotlivé studijní programy a studijní obory 
specifikovány níže. 
Přijímací řízení je vždy hodnoceno body. V rámci přijímacího řízení lze získat maximálně 100 bodů. 
Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování přijímacího řízení je 50. 
 
V některých (níže definovaných) případech je možné přijetí bez přijímací zkoušky. Žádá-li uchazeč 
o přijetí bez přijímací zkoušky, musí písemně zaslat žádost o přijetí bez přijímací zkoušky nejpozději 
do 14 dnů před datem konání přijímací zkoušky a doložit, že plní podmínky stanovené pro přijetí 
bez přijímací zkoušky. Pokud uchazeč tuto žádost nepodá do 14 dnů před konáním přijímací 
zkoušky, může tak ještě učinit osobně v den konání přijímací zkoušky. Pokud uchazeč ve 
stanoveném termínu o přijetí bez přijímací zkoušky nepožádá nebo jej řádně nedoloží, ztrácí nárok 
na přijetí bez přijímací zkoušky.  
 
Studijní program N7109 Archeologie 
Obor Archeologie (prezenční forma studia) 
Uchazeči jsou přijímání na základě výsledku přijímací zkoušky. Přijímací zkouška probíhá formou 
pohovoru. Obsahem zkoušky jsou odborné znalosti uchazeče získané během předchozího 
vysokoškolského studia. Dále probíhá rozprava nad předmětem již obhájené, či odevzdané 
bakalářské práce. V případě již obhájené práce je nutné výtisk předložit komisi. V poslední části je 
diskutováno nad tématem a záměry magisterské diplomové práce. 
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Studijní program Filozofie (prezenční forma studia, zařazen do oblasti vzdělávání Filozofie, 
religionistika a teologie, akademicky zaměřený) 
Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška proběhne formou 
pohovoru. Uchazeč musí prokázat základní znalosti z oblasti dějin filozofie, systematické filozofie 
a také všeobecný přehled o společenských vědách. Součástí pohovoru bude i překlad a rozbor 
krátkého anglického odborného textu; dále pak diskuze nad bakalářskou prací, během níž uchazeč 
prokáže schopnost shrnout její hlavní myšlenky. Uchazeč by měl předložit seznam prostudované 
literatury a rámcovou představu o své budoucí diplomové práci. 
Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří studovali v bakalářském studijním programu 
Filozofie a doloží celkový studijní průměr za své studium nižší nebo roven 1,50. Studijní průměr musí 
být potvrzen vysokou školou, na níž student bakalářské studium studoval. Celkovým studijním 
průměrem je myšlen výsledek za celé studium stanovený dle pravidel příslušné vysoké školy. 
Uchazeč musí mít v době podání žádosti o přijetí bez přijímací zkoušky splněny veškeré požadavky 
svého studijního plánu (s výjimkou státních závěrečných zkoušek).  
 
 
Studijní program Historie (prezenční a kombinovaná forma studia, zařazen do oblasti 
vzdělávání Historické vědy, akademicky zaměřený) 
Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě výsledků ústní přijímací zkoušky, jejímž obsahem bude 
motivační pohovor, který se skládá z prezentace tématu budoucí diplomové práce (návrh koncepce 
práce, přehled o potřebných pramenech a literatuře, metody zpracování). Všichni uchazeči zašlou 
nejpozději do konce května 2019 projekt diplomové práce v rozsahu tří normostran na e-mailovou 
adresu vendula.potmesilova@uhk.cz.  
 
Studijní program N7105 Historické vědy 
Obor Archivnictví (prezenční a kombinovaná forma studia)  (Moduly: A) Archivnictví a pomocné 
vědy historické a B) Moderní systémy v archivnictví)  
 
Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě výsledků ústní přijímací zkoušky. 
Modul A/ Přijímací zkouška bude probíhat ústní formou pohovoru. Budou hodnoceny předpoklady 
pro studium zvoleného modulu (u kombinované formy studia včetně dosavadní praxe v oboru), 
zájem o obor archivnictví a pomocné vědy historické, včetně orientace v oborové legislativě, ve 
spisové službě a základní odborné literatuře. 
Modul B/ Přijímací zkouška bude probíhat ústní formou pohovoru. Budou hodnoceny předpoklady 
pro studium zvoleného modulu (u kombinované formy studia včetně dosavadní praxe v oboru), 
zájem o obor archivnictví a moderní systémy v archivnictví, včetně orientace v oborové legislativě, 
ve spisové službě a základní odborné literatuře. 
 
Studijní program N6701 Politologie 
Obor:   
Politologie – latinskoamerická studia (prezenční a kombinovaná forma studia) 
Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška proběhne formou 
pohovoru, který se zaměří na předpoklady uchazeče pro studium, jeho zájem o obor, orientaci v 
aktuálním dění v Latinské Americe, základní politologické znalosti a motivaci uchazeče pro 
studium.  Uchazeči, kteří obhájili bakalářskou nebo diplomovou práci, ji u pohovoru předloží v 
tištěné podobě. Přijímací zkouška z cizích jazyků se nekoná, avšak pro úspěšné zvládnutí studia je 
třeba, aby byl posluchač schopen používat pro studium zdroje v anglickém jazyce.  
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Obor: 
Politologie – africká studia (prezenční a kombinovaná forma studia) 
Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška proběhne formou 
pohovoru, který se zaměří na předpoklady uchazeče pro studium, jeho zájem o obor, orientaci 
v aktuálním dění na africkém kontinentu, základní politologické znalosti a motivaci uchazeče pro 
studium. Uchazeči, kteří obhájili bakalářskou nebo diplomovou práci, ji u pohovoru předloží v 
tištěné podobě. Přijímací zkouška z cizích jazyků se nekoná, avšak pro úspěšné zvládnutí studia je 
třeba, aby byl posluchač schopen používat pro studium zdroje v anglickém jazyce. 
 
I. 3.  Další informace 
Přihlášky ke studiu se  podávají  pouze elektronickou formou přihlášky a to prostřednictvím 
portálu IS/STAG. Administrativní poplatek za každou přihlášku je stanoven ve výši 500 Kč. Pokud 
uchazeč ani po výzvě neuhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, bude přijímací řízení 
zastaveno. 
Obecné informace o přijímacím řízení (detaily o způsobu doručení přihlášky, způsob platby administrativního 
poplatku za přijímací řízení apod.) jsou zveřejněny na webu UHK. Pokyny jsou pro všechny uchazeče závazné. 
Na webu UHK lze zároveň nalézt další bližší informace o profilu uchazeče, absolventa, obsahu přijímací zkoušky 
pro jednotlivé studijní programy a obory, včetně doporučené studijní literatury. U studijních programů 
dělených na specializace jsou uvedeny i kapacity jednotlivých specializací a rámcová pravidla pro výběr 
studentů do specializací. 
 
Uchazeči o studium na jednotlivé studijní programy a obory jsou přijímáni na základě dosaženého 
pořadí, které je sestaveno výlučně podle počtu bodů získaných v rámci přijímacího řízení (dle 
podmínek uvedených výše pro jednotlivé studijní obory). 
 
Přijímáni jsou pouze uchazeči, kteří dosáhnou takového umístění v pořadí uchazečů o studium 
daného studijního oboru, které nepřesáhne kapacitní možnosti oboru stanovené děkanem. 
Předpokládané počty přijímaných uchazečů na rok 2019/2020 jsou uvedeny v příloze č. 2.  
 
V případě rovnosti dosažených bodů u více uchazečů se návrh přijímací komise řídí zásadou, že musí 
být tito uchazeči buď všichni navržení k přijetí, nebo naopak všichni k nepřijetí. 
 
Pokud všichni přijatí uchazeči nepotvrdí nástup ke studiu, může se bodová hranice rozhodující o 
přijetí snížit a dodatečně mohou být přijati ti nejlepší z uchazečů, kteří podle původního rozhodnutí 
nebyli přijati z kapacitních důvodů a podanou žádostí o přezkoumání rozhodnutí projevili o 
studium trvající zájem. Všichni tito uchazeči následně obdrží nové rozhodnutí o přijetí. 
 
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří neuspěli u příjímací zkoušky, tj. nezískali alespoň 40 
bodů (bakalářské studijní programy a obory), resp. 50 bodů (navazující magisterské studijní 
programy a obory). 
 
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří ve stanoveném termínu nedoloží dosažení 
požadovaného stupně vzdělání. Doklad o dosaženém vzdělání pro bakalářské studijní obory 
představuje úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. V případě zahraničního 
středoškolského vzdělání je potřebným dokumentem úředně ověřený doklad dle odst. 4 písm. a), 
b), c)  §48 zákona.  
Doklad o dosaženém vzdělání pro navazující magisterské studijní obory představuje úředně 
ověřená kopie vysokoškolského diplomu. V případě zahraničního vysokoškolského vzdělání je 
potřebným dokumentem o dosaženém vzdělání úředně ověřená kopie dokladu dle odst. 5 písm. a), 
b) §48 zákona. 

http://www.uhk.cz/cs-cz/studium/prijimaci-rizeni/e-prihlaska
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Děkan si vyhrazuje právo zrušit vypsané přijímací řízení na některý ze studijních programů nebo 
oborů z důvodů hodných zvláštního zřetele. V případě, že na takový studijní program již budou 
uchazeči přihlášeni, bude jim nabídnuto převedení přihlášky do jiného studijního programu nebo 
oboru, nebo vrácen uhrazený poplatek za přihlášku. 
 
 

II. ZÁVAZNÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
Termíny konání přijímacích zkoušek jsou uvedeny v příloze č. 1 „Harmonogram přijímacího řízení na FF UHK 
2019“. Závazné konkrétní termíny konání přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory budou upřesněny podle 
počtu akceptovaných přihlášek nejpozději do konce dubna 2019. Uchazeči obdrží písemnou pozvánku na 
přesný termín přijímací zkoušky nejpozději měsíc před jejím konáním.  
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vydáno nejpozději do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí.  V případě, 
že uchazeč splní podmínky přijímacího řízení a úspěšně vykoná přijímací zkoušku, ale nedoloží nejpozději v den 
konání přijímací zkoušky potřebné potvrzení o dokončeném středoškolském (pro bakalářské studijní obory), 
resp. vysokoškolském (pro navazující magisterské obory) vzdělání, proběhne ověření podmínek pro přijetí až 
po jeho dodání.  
Pokud je uchazeč přijat ke studiu, je možno doručit rozhodnutí o přijetí prostřednictvím elektronického 
informačního systému, pokud s tímto způsobem doručení uchazeč předem na přihlášce souhlasil.  
Nejzazší termín pro přijetí dokladu o ukončení středoškolského vzdělání je 13. září 2019. Nejzazší termín pro 
přijetí dokladu o ukončení vysokoškolského vzdělání je 13. září 2019. K tomuto termínu bude nejpozději 
ověřeno, zda uchazeč splnil podmínky pro přijetí ke studiu. Pokud do tohoto data nebudou potřebné doklady 
ve stanovené podobě doručeny na FF UHK, uchazeč nebude ke studiu přijat. Prodloužení termínu pro dodání 
dokladu o ukončení středoškolského, resp. vysokoškolského vzdělání může být děkanem povoleno pouze 
v mimořádných a řádně odůvodněných případech. 
 

III. POSUZOVÁNÍ OMLUV PŘI NEPŘÍTOMNOSTI U PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 
Jestliže se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, nebude již mít jinou možnost ji konat. Případné omluvy jsou 
bezpředmětné. Náhradní termín přijímacích zkoušek nebude vypisován.  
 
Pokud se uchazeč o navazující magisterský studijní obor Politologie – africká studia nebo Politologie – 
latinskoamerická studia nemůže osobně zúčastnit přijímací zkoušky z důvodu služebního, výzkumného či 
studijního pobytu v zahraničí, může požádat děkana FF UHK o mimořádné konání přijímacího pohovoru 
prostřednictvím videohovoru (aplikace Skype). Tuto žádost je uchazeč povinen řádně doložit a zaslat 
nejpozději 14 dní před termínem přijímací zkoušky na adresu studijního oddělení FF UHK. Pokud bude děkanem 
schváleno konání přijímací zkoušky prostřednictvím videohovoru, bude zkouška probíhat ve stejném termínu 
jako přijímací zkouška za osobní účasti uchazečů. U ostatních oborů tato možnost neexistuje. 
 
Děkan FF může vypsat 2. kolo přijímacího řízení na některé programy nebo obory v případě, že nejsou obsazena 
studijní místa  z 1. kola. Případné vypsání druhého kola přijímacího řízení bude zveřejněno na webové stránce 
fakulty. Bude zahrnovat i podrobný harmonogram pro jeho konání. Podmínky pro přijetí se nemění. 

Do druhého kola nebude přijata přihláška uchazečů, kteří ve stejném programu nebo oboru neuspěli u 
přijímací zkoušky v prvním kole. Takový uchazeč se může přihlásit v rámci 2. kola na jiný program nebo obor. 
Do 2. kola se mohou přihlásit uchazeči, kteří byli přihlášeni v 1. kole a přijímacího řízení se neúčastnili. 
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IV. PŘIJÍMACÍ KOMISE A VYTVÁŘENÍ ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ 
 

Úkolem zkušebních komisí je zajistit v případě písemné přijímací zkoušky přípravu dostatečného 
počtu verzí zkušebních testů, zadat tyto testy uchazečům, provést jejich opravu a předat výsledky 
zaznamenané do formuláře, který vydá studijní oddělení. Formuláře následně zpracuje studijní 
oddělení. Zkušební komise jsou rovněž zodpovědné za konání přijímacích pohovorů v případech, 
kde má přijímací zkouška podobu ústního pohovoru nebo kde je ústní kolo jednou ze součástí 
přijímací zkoušky. O ústní i písemné přijímací zkoušce je veden protokol, kde je zaznamenán počet 
bodů, které uchazeč obdržel, v případě ústní zkoušky i obsah pohovoru. Zkušební komise zároveň 
formulují doporučení ohledně prominutí přijímací zkoušky u oborů, kde to pravidla stanovují. 
 
Předsedy jednotlivých zkušebních komisí jsou vedoucí/ředitelé těch kateder/ústavů, které daný 
studijní program či obor administrují. Počet a členy potřebných nejméně dvoučlenných subkomisí 
určí a jmenuje vedoucí katedry/ředitel ústavu, který vymezí jednotlivým členům zkušební komise 
jejich povinnosti a pravomoci. 
 
Komise nesmí zveřejnit žádný seznam uchazečů, kde budou uvedeny osobní údaje uchazečů.  
 
Zkušební komise odevzdá řádně podepsané formuláře s výsledky na studijní oddělení v den konání 
zkoušky (nebo po domluvě nejpozději následující pracovní den dopoledne). 
 
Veškerá agenda přijímacího řízení včetně zadání testů, včetně všech vyplněných testů, včetně 
protokolů o ústní zkoušce, je nejpozději do jednoho roku předána do Spisovny UHK a po uplynutí 
skartačních lhůt postoupena ke skartačnímu řízení dle Spisového a skartačního řádu UHK. 
 
Přijímací komise pro bakalářské studijní obory je složena z vedoucích kateder/ředitele ústavu (v 
jejich nepřítomnosti je zastupují tajemníci kateder/ústavu), kteří administrují programy a obory, na 
něž je přijímací řízení vypsáno. Tato přijímací komise se sejde 31. května 2019. Přijímací komise pro 
navazující magisterské studijní obory je složena z vedoucích kateder/ředitele ústavu (v jejich 
nepřítomnosti je zastupují tajemníci kateder/ústavu), kteří administrují programy a obory, na něž 
je přijímací řízení vypsáno. Tato přijímací komise se sejde 14. června 2019. Činnost přijímacích komisí 
koordinuje proděkan pro studijní záležitosti a vzdělávací činnost. Komise předkládají děkanovi 
fakulty návrh na přijetí či nepřijetí jednotlivých uchazečů.  

 
 

V. NAHLÍŽENÍ DO ROZHODNÝCH MATERIÁLŮ 
 
Dle § 50 zákona má uchazeč právo nahlédnout po vydání rozhodnutí do spisu. Termíny, kdy 
uchazeč může do těchto materiálů nahlédnout, lze dohodnout se studijním oddělením. FF UHK 
může uchazeči poskytnout kopii spisu. 

 

VI. PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU 
 
Podle § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách má uchazeč právo podat odvolání proti rozhodnutí 
do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím správním orgánem je rektor. Odvolání se podává u 
fakulty, která napadené rozhodnutí vydala. 
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VII. ZVEŘEJNĚNÍ PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
V návaznosti na vyhlášku MŠMT ČR č. 343/2002 Sb. ze dne 11. července 2002, o postupu a 
podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění novely č. 
276/2004 Sb. z 26. dubna 2004, poskytnou katedry/ústavy zadání přijímacích zkoušek konaných v 
akademickém roce 2018/2019 ke zveřejnění. Za předání podkladů ke zveřejnění informací podle 
vyhlášky odpovídá vedoucí katedry/ředitel ústavu. 
 
Úplná zadání písemných přijímacích zkoušek budou předávána výhradně v elektronické formě na 
studijní oddělení nejdříve v den následující po posledním dni řádného termínu přijímacích zkoušek 
a nejpozději do čtrnácti dnů po tomto dni. V případě, že zadání zahrnuje otázky s výběrem odpovědi 
(tzv. odpovědi zaškrtnutím), bude v elektronické formě zadání vyznačeno správné řešení. V případě, 
že daná otázka vyžaduje formulaci odpovědi, odpověď se nezveřejňuje. Vždy bude uvedeno 
maximální bodové hodnocení jednotlivých otázek/částí testu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., v. r. 
                děkanka FF UHK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1: „Harmonogram přijímacího řízení na FF UHK 2019“ 
č. 2: „Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na studijní programy a obory v rámci přijímacího řízení na FF UHK pro 
akademický rok 2019/2020“  



 
 
Výnos č. 21/2018 Pravidla přijímacího řízení ke studiu na FF UHK na AR 2019/20 – bakalářské a magisterské studijní obory                 str. 10/11 

Příloha č. 1: Harmonogram přijímacího řízení na FF UHK 2019 
 
 
 

23. 11. 2018 Den workshopů a den otevřených dveří FF 
11. 1. a 12. 1. 2019 Den otevřených dveří UHK 
do 31. 3. 2019 Termín podání přihlášky ke studiu (bakalářské obory) 
do 31. 3. 2019 Termín podání přihlášky ke studiu (navazující magisterské obory) 
24. 5. 2019 – 30. 5. 2019 Přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy 
7. 6. 2019 – 13. 6. 2019 
 

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studijní 
programy 

do 28. 6. 2019 Zveřejnění případného 2. kola přijímacího řízení  
2. 9. 2019 – 20. 9. 2019 
 

Zápisy do 1. ročníku studia 
 

19. 8. 2019 – 23. 8. 2019 Přijímací zkouška – 2. kolo (bude-li vypsáno) 
18. 10. 2019 Ukončení přijímacího řízení  
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Příloha č. 2: Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na studijní programy a obory 
v rámci přijímacího řízení na FF UHK pro rok 2019/2020 

 

Název programu Forma studia 
Předpokládaný počet 
přijímaných 

Bakalářské studijní programy     
Archeologie prezenční 20 
Filozofie:     
obor Filozofie a společenské vědy prezenční 20 
Historické vědy (specializace Archivnictví) kombinovaná 20 
Historické vědy (specializace Archivnictví, 
specializace Historie) prezenční 30 
Historické vědy:     
obor Prezentace a ochrana kulturního 
dědictví prezenční 20 
Politologie:   
obor Politologie prezenční 30 
obor Politologie kombinovaná 20 
Sociologie:   
obor Sociologie obecná a empirická prezenční 30 
Sociální práce (specializace Sociální práce 
v preventivních službách,  Sociální práce ve 
veřejné správě) prezenční 40 
Sociální práce (specializace Sociální práce 
v preventivních službách,  Sociální práce ve 
veřejné správě, Sociální práce s osobami se 
sníženou soběstačností) kombinovaná 70 
Technická podpora humanitních věd:     
obor Počítačová podpora v archivnictví prezenční 10 
obor Počítačová podpora v archivnictví kombinovaná 20 
Navazující magisterské studijní programy     
Archeologie:     
obor Archeologie prezenční 10 
Filozofie prezenční 10 
Historické vědy:   
obor Archivnictví  prezenční 10 
obor Archivnictví  kombinovaná 10 
Historie prezenční 10 
Historie kombinovaná 10 
Politologie:    
obor Politologie – africká studia prezenční 10 
obor Politologie – africká studia kombinovaná 10 
obor Politologie – latinskoamerická studia prezenční 10 
obor Politologie – latinskoamerická studia kombinovaná 10 
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