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Ústav řeckých a latinských studií



Ústav řeckých a latinských studií

▪ Celetná 20, 1. patro, místnost 146 (sekretariát)

▪ Telefon: +420 221 619 739

▪ E-mail: urls@ff.cuni.cz

▪ Web: http://urls.ff.cuni.cz/

mailto:urls@ff.cuni.cz
http://urls2.ff.cuni.cz/


Bakalářské studium

Program „Řecká a latinská studia“

▪ samostatné studium (dříve „jednooborové“)

▪ sdružené studium (dříve „dvouoborové“)



Sdružené studium – specializace 

▪Novořecký jazyk a literatura vlastní přijímací řízení

▪Starořecký jazyk a literatura

▪ Latinský jazyk a literatura

▪Dějiny antické civilizace

▪ Latinská medievistika

společné přijímací řízení

(tzv. „ostatní specializace“)



Samostatné studium – specializace

▪Klasická filologie 

(= starořečtina + latina)

▪Řecká filologie

(= starořečtina + novořečtina)

▪ Latinský jazyk a kultura antiky a středověku

(= latina + latinská medievistika)

▪ Jazyk a kultura starověkého Řecka

(= starořečtina + dějiny antiky)

▪ Jazyk a kultura starověkého Říma

(= latina + dějiny antiky)

společné 

přijímací řízení



Volba specializace

▪ specializace „Novořecký jazyk a literatura“:

v přihlášce k přijímacímu řízení

▪ všechny ostatní specializace: 

závazně až při zápisu do 2. ročníku studia (1. ročník studia 
je společný)



První ročník studia
(všechny specializace kromě novořečtiny)

▪ starořečtina nebo latina (4 hodiny týdně oba semestry)

▪ úvod do studia (oba semestry)

▪ dějiny starověkého Řecka (ZS) a Říma (LS)

▪ dějiny starořecké (ZS) a římské (LS) literatury

▪ úvod do lingvistiky / úvod do literární vědy

▪ úvod do antické mytologie

(+ cizí jazyk, proseminář akademické práce, filosofie, další volitelné 
kurzy)



První ročník studia
(novořečtina)

▪ novořečtina (4 hodiny týdně oba semestry)

▪ úvod do studia (oba semestry)

▪ dějiny starověkého Řecka (ZS)

▪ dějiny moderního Řecka

▪ dějiny starořecké literatury (ZS)

▪ dějiny moderní řecké literatury

▪ úvod do lingvistiky / úvod do literární vědy

(+ cizí jazyk, proseminář akademické práce, filosofie, další volitelné 
kurzy, např. novořecká konverzace, novořecká společnost ad.)



Přijímací řízení
(všechny specializace kromě novořečtiny)

Jednokolová písemná přijímací zkouška, která má následující 
části (celkem 100 b., nutným předpokladem pro přijetí je 50 b.):

▪ ověření předpokladů k filologickému studiu (max. 20 b.)

▪ test všeobecného kulturního přehledu (s důrazem na antickou 
kulturu a její tradice) (max. 35 b.)

▪ oborový test (test z latinského jazyka nebo rozšiřující test 
z antických dějin a reálií – uchazeč volí při přijímací zkoušce) 
(max. 35 b.)

▪ test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 b.)



Prominutí přijímací zkoušky
(všechny specializace kromě novořečtiny)

Přijímací zkouška bude prominuta studentům, kteří složili 
maturitní zkoušku z latiny s prospěchem 1 nebo 2, a dále 
studentům, kteří se umístili na 1.–3. místě v celostátním kole 
soutěže Certamen Latinum (resp. v náhradní „covidové“ soutěži 
Decameron Latinum na 1.–3. místě varianty pro pokročilé a na 
1. místě varianty pro začátečníky)

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se předkládá nejpozději 
do 1. 6. 2021 na Referát přijímacího řízení FF UK.



Přijímací řízení
(novořečtina)

Jednokolová písemná přijímací zkouška, která má následující 
části (celkem 100 b., nutným předpokladem pro přijetí je 50 b.):

▪ vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury (max. 60 
bodů) 

▪ test z české gramatiky a stylistiky (max. 25 bodů)

▪ test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů)

▪ seznam četby (max. 5 bodů)

Znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je 
však třeba zvládnout novořeckou abecedu.



Informace o přijímacím řízení

▪ https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/

▪ https://www.ff.cuni.cz/uchazec/

▪ https://urls.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/
https://www.ff.cuni.cz/uchazec/
https://urls.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-rizeni/


Učitelské studium

Bakalářský studijní program Latinský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání

▪ pedagogicko-psychologická složka + oborová složka (podobný 
studijní plán jako specializace ŘLS „Latinský jazyk a literatura“)

▪ povinně dvouoborový program, je možné jej kombinovat 
pouze s jiným „učitelským“ programem!



Učitelské programy na FF UK

▪Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

▪Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

▪ Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

▪Historie se zaměřením na vzdělávání

▪ Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

▪Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

▪Ruský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

▪Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání



Učitelské studium – přijímací řízení

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní. Ověřuje se:

▪motivace ke studiu, zájem o obor (max. 20 bodů) 

▪ znalost latinského jazyka a obecné jazykové kompetence 
(max. 40 bodů) 

▪ orientace v antické literatuře, kultuře a dějinách (max. 
40 bodů) 

Uchazeč předloží k nahlédnutí u přijímací zkoušky vytištěný 
seznam prostudované literatury či beletrie (doporučená 
literatura ke zkoušce na: https://urls.ff.cuni.cz/cs/prijimaci-
rizeni/bakalarske-studium/). 



Prominutí přijímací zkoušky – učitelské 
studium

Přijímací zkouška bude prominuta studentům, kteří složili 
maturitní zkoušku z latiny s prospěchem 1 nebo 2, a dále 
studentům, kteří se umístili na 1.–3. místě v celostátním kole 
soutěže Certamen Latinum (resp. v náhradní „covidové“ soutěži 
Decameron Latinum na 1.–3. místě varianty pro pokročilé a na 
1. místě varianty pro začátečníky)

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky se předkládá nejpozději 
do 1. 6. 2021 na Referát přijímacího řízení FF UK.



Přijímačky nanečisto

▪ úterý 26. ledna 2021

15:00 novořečtina

16:00 starořečtina, latina, starověké dějiny, latinská 
medievistika

▪ konají se online – přístup do příslušné „místnosti“ bude 
s předstihem zveřejněn na webu ÚŘLS (urls.ff.cuni.cz), 
případně bude zájemcům zaslán mailem


