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NAŠE PROGRAMY

Bakalářské studium (Bc.)

- Informační studia a knihovnictví

Navazující magisterské studium (Mgr.)

- Informace, média a knižní kultura

- Studia nových médií

Doktorské studium (Ph.D.)

- Informační věda



• Úvod do informačních studií

• Úvod do bibliometrie

• Organizace informací

• Informační společnost a čtenářství

• Vyhledávání a hodnocení informací

• Projektový management

• Informační služby

Informační studia a knihovnictví (bakalářský program)
předměty z oblasti informační vědy



• Katalogizace

• Knihovní procesy a služby

• Digitální knihovny

• Metadata v digitálních knihovnách (volitelný)

• Informační technologie v knihovnách (volitelný)

Informační studia a knihovnictví (bakalářský program)
předměty z oblasti knihovnictví



• Knižní kultura I

• Knižní kultura II

Předmětem studia je stará kniha jako komunikační médium. 

Pozornost je věnována materiální i textové stránce starých knih (rukopisů, 

inkunábulí a starých tisků) a zejména jejich vzájemnému vztahu. 

Informační studia a knihovnictví (bakalářský program)
předměty z oblasti knižní kultury



Ústní zkouška, při které se hodnotí:

• motivace ke studiu,

• prostudovaná oborová literatura.

Je zapotřebí s sebou přinést:

• strukturovaný životopis (k nahlédnutí),

• seznam prostudované oborové literatury obsahující nejméně 2 knihy 
a 3 články z doporučeného seznamu a to alespoň ze dvou tematických 
okruhů (informační věda, knihovnictví, knižní kultura).

Informační studia a knihovnictví (přijímačky)



Letos proběhne přípravný kurz ON-LINE, takže jeho konání nebude závislé na vývoji 
pandemické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 a vy o něj nepřijdete.

Dozvíte se na něm podrobné informace o průběhu přijímacích zkoušek, 
doporučené literatuře ke studiu nebo uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Uskuteční se ve fakultním prostředí Moodle od února 2021.

Přihlásit se můžete na stránkách ústavu: 
https://uisk.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni-bc-mgr/pripravny-kurz/

Poplatek za účast je 500 Kč.

Přípravný kurz (k bakalářským přijímačkám) 

https://uisk.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni-bc-mgr/pripravny-kurz/


Informace, média a knižní kultura (navazující magisterský p.)
otevírán v prezenční i kombinované formě 

Na začátku studia si vybíráš jeden ze dvou profilujících modulů:

profilující moduly představují 1/4 povinných předmětů

- Moderní technologie, informační zdroje a služby
Principy digital humanities, Informační systémy v podnikové praxi, 
Kódování informací, Rešeršní strategie, Sémantika a logika atd.

- Knižní kultura
Dějiny knihtisku v 15. – 18. století, Typologie rukopisné a tištěné knihy, 
Knižní grafické a řemeslné technologie, Novověká paleografie atd.



Informace, média a knižní kultura (přijímačky)

Ústní zkouška, při které se hodnotí:

• motivace ke studiu,

• základní znalosti oboru,

• prostudovaná odborná literatura.

Je zapotřebí s sebou přinést:

• motivační dopis (k nahlédnutí),

• strukturovaný životopis (k nahlédnutí),

• seznam prostudované odborné literatury obsahující nejméně 10 titulů z 
doporučeného seznamu a to alespoň ze dvou tematických okruhů (informační 
věda; moderní technologie, informační zdroje a služby; knižní kultura).



nMgr. Studia nových médií
Studia nových médií (navazující magisterský p.)
otevírán v prezenční formě

Profiluješ se průběžně výběrem konkrétních předmětů:

profilující předměty představují 1/3 povinných předmětů

- Digital humanities

- Vzdělávání a nová média

- Game Studies

Zároveň tě čekají 
společné předměty z oblasti 

novo-mediální teorie, interaktivní tvorby,
současné vizuální kultury či informační vědy. 



nMgr. Studia nových médiíStudia nových médií (přijímačky)

Ústní zkouška, při které se hodnotí:

• všestranná znalost oboru,

• praxe v oboru,

• záměr diplomové práce,

• prostudovaná odborná literatura.

Je zapotřebí s sebou přinést (všechny dokumenty se odevzdávají):

• strukturovaný životopis,

• záměr diplomové práce včetně seznamu zdrojů,

• seznam prostudované odborné literatury
obsahující nejméně 4 tituly z doporučeného seznamu.



Studentské projekty



Praxe během studia

Konkrétní organizaci si zvolíš sám podle 
svých preferencí.

Spolupracujeme například s: 

• Národní technická knihovna

• Institut klinické a experimentální medicíny

• Mediatéka Francouzského institutu

• Umělecko-průmyslové muzeum

• Rádio Svobodná Evropa

• Akademie věd ČR



Možnosti studia v zahraničí

Jsme součástí iSchools, světové sítě univerzit 

zabývajících se rozvojem informačních studií. 

Spolupracujeme s řadou institucí od Evropy 

přes Spojené státy až po Asii.

V tradičním evropském programu Erasmus+ můžeš 

využít jak studijního pobytu, tak i praktické stáže.

Do zahraničí vyjede každý rok až 15 našich studentů.



Studuj v přátelské atmosféře

• studentský spolek Librain

můžeš se aktivně zapojit do jeho organizace 

nebo se jen účastnit akcí, které pořádá

spoleklibrain

• jednodenní seznamovák pro nové studenty

• studentská pop-up konference Kokon

• pecha kucha prezentace #SNMtalks

• společné pivo, fotbal, deskovky…



Studia nových médií
navazující magisterský program
prezenční forma

přihláška do 31. 3. 2021

Pouze ústní zkouška.
Je zapotřebí s sebou přinést:

• strukturovaný životopis,
• záměr diplomové práce 
včetně seznamu zdrojů,
• seznam prostudované odborné 
literatury obsahující nejméně 4 
tituly z doporučeného seznamu.

Vše o přijímačkách na jednom slidu ;-)

Informační studia a knihovnictví
bakalářský program
prezenční forma

přihláška do 28. 2. 2021

Pouze ústní zkouška.
Je zapotřebí s sebou přinést:

• strukturovaný životopis, 
• seznam prostudované oborové 
literatury obsahující nejméně 2 
knihy a 3 články z doporučeného 
seznamu a to alespoň ze dvou 
tematických okruhů.

Informace, média a knižní kultura
navazující magisterský program
prezenční i kombinovaná

přihláška do 31. 3. 2021

Pouze ústní zkouška.
Je zapotřebí s sebou přinést:

• motivační dopis,
• strukturovaný životopis, 
• seznam prostudované odborné 
literatury obsahující nejméně 
10 titulů z doporučeného 
seznamu a to alespoň ze dvou 
tematických okruhů.



Připrav se k přijímačkám s přípravným kurzem

Neformální ON-LINE seminář, na kterém se dozvíte podrobné informace o 

průběhu přijímacích zkoušek, doporučené literatuře ke studiu, vyučujících 

nebo uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Koná se od února ve fakultním prostředí Moodle.

Přihlásit se můžete na stránkách ústavu: 

https://uisk.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni-bc-mgr/pripravny-kurz/

Poplatek za účast je 500 Kč.

https://uisk.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni-bc-mgr/pripravny-kurz/


Přípravný kurzSLEDUJ NÁS NA SÍTÍCH
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