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▪ doba studia: 3 roky
▪ formy: prezenční samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 

bakalářského studia, které to nevylučují
▪ předpokládaný počet přijatých: 95 
▪ v loňském roce přihlášeno:  242, přijato 95

▪ uplatnění:
- praxe: např. v oblastech státní sféry se zahraniční orientací, v institucích Evropské unie, 
v neziskovém sektoru či soukromé sféře, v médiích či nakladatelstvích, ve školství
- další studium: magisterské programy anglistiky a amerikanistiky v ČR i v zahraničí

▪ přihlášky do 28. 2. 2021

Anglistika-amerikanistika - bakalářské studium



http://ualk.ff.cuni.cz http://uajd.ff.cuni.cz

ZÁKLADNÍ KURZY

Anglický jazyk: 
Seminář anglického jazyka; Praktický jazyk: kulturní komunikace 
Lingvistická propedeutika; Úvod do lingvistiky; Fonetika a fonologie
Anglická mluvnice: morfologie, syntax, lexikální a textová rovina,
Základy práce s jazykovým korpusy
Dějiny anglického jazyka 

Britská studia:
Úvod do britské a americké kultury; Britské dějiny
Literatury na Britských ostrovech: od renesance do současnosti
Středověká literatura a kultura Anglie a Irska 

Americká a kanadská studia:
Dějiny USA
Americká a kanadská literatura: od počátků do současnosti 

Úvod do literárních studií; Literární teorie
Bakalářský seminář

Anglistika-amerikanistika



Oborové moduly (povinně volitelné v jednooborovém studiu): 
příklady kurzů

1. LITERATURY NA BRITSKÝCH 
OSTROVECH
Britské drama dvacátého století
Povídka: žánr a kontexty
Irská literatura – úvod 
Irština 
Úvod do britské dětské literatury
Skotská literatura
Britská kulturní studia v historické     

perspektivě

2. AMERICKÁ A KANADSKÁ 
LITERATURA

Rasa a etnicita v americké literatuře
Úvod do kanadských studií
Sci-fi v období studené války
Amerika, Irsko a moderní poezie

LITERÁRNÍ PŘEKLAD
TVŮRČÍ PSANÍ

3. SROVNÁVACÍ KULTURNÍ STUDIA
Média a kritická kultura
Úvod do britské kulturní historie
Romantismus a národní identita
Irsko ve filmu: identita a reprezentace

4. ANGLICKÝ JAZYK A DIDAKTIKA 
ANGLIČTINY
Gramatika v překladu
Úvod do sociolingvistiky
Četba anglických historických textů
Počítačové zpracování dat
Didaktická propedeutika

Anglistika-amerikanistika



▪ doba studia: 3 roky
▪ forma: dvouoborové  studium

▪ kombinace s:  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 se zaměřením na vzdělávání
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

▪ předpokládaný počet přijatých 20 
▪ v loňském roce přihlášeno  129, přijato 15
▪ uplatnění:

praxe: například v médiích, v popularizaci, lektorské činnosti, apod.
další studium: magisterské programy anglistiky a amerikanistiky v ČR i v zahraničí 
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, Anglický jazyk, Anglofonní 
literatury a kultury

▪ přihlášky do 28. 2. 2021

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium
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ZÁKLADNÍ KURZY

Anglický jazyk: 
Seminář anglického jazyka; Praktický jazyk: kulturní komunikace 
Lingvistická propedeutika; Fonetika a fonologie
Anglická mluvnice: morfologie, syntax
Dějiny anglického jazyka 

Britská studia:
Úvod do britské a americké kultury
Literatury na Britských ostrovech: od středověku do současnosti

Americká a kanadská studia:
Americká a kanadská literatura: od počátků do současnosti 

Úvod do literárních studií
Teorie a praxe jazykové akvizice pro učitele angličtiny (didaktická propedeutika)

Bakalářský seminář

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
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Učitelská propedeutika – obecně učitelský modul

Úvod do pedagogiky pro učitele: učitelská profese a edukace v současné společnosti
Úvod do psychologie pro učitele: vývojové a rozvojové možnosti žáka
Pedagogika pro učitele I.: procesy spojené s výukou
Psychologie pro učitele I.: psychologie žáka a školní třídy

Úvodní náslechová praxe (13 hodin)

Základní oborové kurzy a obecně učitelský modul = 
pedagogicko-psychologický a lingvisticko-didaktický základ pro další odbornou přípravu učitele

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
Jednokolová zkouška

Písemná část (120 minut) 
max. 100 bodů, test má pět částí (každá část max. 20 bodů):

1. Reading Comprehension

2. Lingvistický test

3. Grammar Gap Test

4. Culture Test

5. Critical Writing

Přijat ke studiu může být uchazeč, který dosáhl celkem minimálně 
50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí 
odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu 
přijímaných.

Bakalářské studium



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – modelové otázky

READING COMPREHENSION 

porozumění populárně-naučnému textu

Studying the rules governing the composition of word meanings into sentence meanings and larger 
discourses allows us to build computer systems which can interact with their users in more 
naturalistic language. Investigating how our understanding of what is said is influenced by our 
individual and cultural assumptions and experience, which are much less visible than what is 
explicitly said, can help make us more aware and effective communicators. 

1. What can make us better communicators according to the passage:

(A) realizing our individual and cultural assumptions

(B) realizing that background assumptions affect meaning

(C) realizing that what is explicitly said is less visible

(D) realizing what in speech is much less visible 

Bakalářské studium
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1. Od uvedených slov vytvořte pomocí předpony nebo přípony (vyjma přípony –ing a -ed):  

a) podstatná jména; b) příslovce (1 bod): 

2. Spojte dvojici vět do jedné použitím minulého gerundia. (1 bod) 

He signed a document agreeing to the rebel demands. He admits that.

He admits having signed a document agreeing to the rebel demands.

a) clever cleverness b) one once

a) partner partnership, co-partner b) emphatic emphatically

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – modelové otázky

LINGVISTICKÝ TEST

ověření znalosti anglického jazykového systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace 
na text, otázky v této části jsou v češtině 

Bakalářské studium
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New technology makes it harder than ever for us to switch off and is causing us to (1) sight of what 
really matters in life. We (2) surrounded by causes of stress, (3) minor frustrations like a cancelled 
meeting at work to global catastrophes (4) as the ongoing financial crisis. Living in a society that is 
flooded with information, we can rarely switch off. “We are always on the go,” says Dr Michael Sinclair, 
director of the City Psychology Group, who is seeing (5) increasing number of clients (6) are battling 
stress. …

1. lose 2. are, feel

3. from 4. such

5. an 6. who, that

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – modelové otázky

GAP TEST

test z praktického jazyka – všestranný mluvnický test

Bakalářské studium



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – modelové otázky

CULTURE TEST 

test znalostí literárně-teoretické a obecné společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin 
anglicky mluvících zemí

1. Which novel by Salman Rushdie sparked a great controversy?

(A) Shame (B) Disgrace (C) The Satanic Verses (D) Midnight’s Children

2. Which of the following novels does NOT deal with slavery? 

(A) Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin 

(B) Toni Morrison’s Beloved

(C) Henry James’s The Turn of the Screw 

(D) Mark Twain’s Adventures of Huckleberry Finn

Bakalářské studium
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Choose one of the following

1. “Prejudices, it is well known, are most difficult to eradicate from the heart whose soil has never been loosened or 
fertilised by education: they grow there, firm as weeds among stones.” 

In the space of 30 to 45 lines discuss this idea in relation to ONE English language novel or play of your choice. 

OR

2. a poem

In the space of 30 to 45 lines explain the theme of the poem and go on to discuss the theme with specific reference to 
the work of ONE English or American poet you have read. 

Please note: Answers shorter than 30 lines will get 0 points; answers not referring to English language works will get
0 points. 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – modelové otázky

CRITICAL WRITING 

krátký esej na literární téma prověřující aktivní znalost praktického jazyka a schopnost samostatného, 
stylisticky nápaditého vyjadřování o složitější tématice a analytického, kritického myšlení 

Bakalářské studium



Přípravné kurzy ANGLISTIKA  NANEČISTO uajd.ff.cuni.cz/nanecisto

Přípravný program pro obory Bc Anglistika-amerikanistika a Anglický jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání na FF UK

Místo konání kurzů: prostory FF UK, nám. J. Palacha 2 nebo Celetná 20, Praha 1
Zápis:
• Student je na kurz zapsán po vyplnění přihlášky a uhrazení kurzovného. Přihlášku si lze stáhnout na 

http://uajd.ff.cuni.cz/nanecisto 
• Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat e-mailem na nanecisto@ff.cuni.cz spolu s dokladem o úhradě kurzu.

• e-mail: nanecisto@ff.cuni.cz
• telefon: 221 619 277

Příručka: Přijímací zkouška na obory Anglistika-amerikanistika a Anglický jazyk a literatura se zaměřením 

na vzdělávání (včetně osmi přijímacích testů z minulých let s řešením) je k zakoupení na sekretariátu ÚAJD.

• PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NANEČISTO

• ANGLO-AMERICKÁ LITERATURA

• ACADEMIC WRITING

• LINGVISTIKA



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NANEČISTO

Modelové přijímací zkoušky s následnou zpětnou vazbou a doporučením pro přípravu.  

NANEČISTO 1: 27.2.2021 

NANEČISTO 2: 10.4.2021 

docházková varianta: 9:00-17:00 / online varianta: 9:00-12:15

Kurzy jsou na sobě nezávislé, v každém řeší uchazeči jiný test.

cena za 1 kurz:  1000,- Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 1650,- Kč (při současné úhradě obou kurzů) 

Přípravné kurzy ANGLISTIKA  NANEČISTO uajd.ff.cuni.cz/nanecisto



ANGLO-AMERICKÁ LITERATURA

Vybrané kapitoly z anglo-americké literatury; pomoc při přípravě na části Culture Test a Critical
Writing

Termíny a témata (docházková varianta: 10:45-14:30 / online varianta: 10:45-12:15):   

Cena - 1 téma: 820,- Kč 

ZVÝHODNĚNÁ CENA: 3200,- Kč (při současné úhradě celého kurzu) 

30.1. Realism and Naturalism in American Literature: Chopin,  Bierce, Dreiser

13.2. Late Victorian Literature: Stevenson, Stoker, Doyle

13.3. Modernism: Joyce

27.3.
Poets on Nature: From the Industrial Revolution to the Climate Change: Blake, 
Dickinson, Whitman, Hughes

24.4. American Southern Literature: Faulkner, O’Connor, Williams

Přípravné kurzy ANGLISTIKA  NANEČISTO uajd.ff.cuni.cz/nanecisto



• ACADEMIC WRITING

Systematická příprava na psaní akademických textů v angličtině se zaměřením na sekci Critical Writing
písemného testu.

termíny:   30.1., 13.2., 13.3., 27.3., 24.4. 2021, vždy 9:00-10:30 hod

Cena: 3 200,- Kč  (lze objednat pouze celý kurz)

• LINGVISTIKA

Příprava na jazykovědnou část testu formou praktických cvičení s výkladem.

termín:   1.5.2021, 9:00-14:30 hod

Cena: 820,- Kč

Cena za celý program: 7 500,- Kč (při současné úhradě celého programu)

Kurzy Academic Writing a Anglo-americká literatura na sebe časově navazují, lze se zúčastnit obou.

Přípravné kurzy ANGLISTIKA  NANEČISTO uajd.ff.cuni.cz/nanecisto



SCHWA

Jsme oficiální studentský spolek studentů anglistiky a 

amerikanistiky Univerzity Karlovy, který sdružuje 

všechny s vášní pro jazyk, literaturu i divadlo. Spolek 

je otevřený všem studentům Filozofické fakulty a 

usiluje o kulturní a společenské obohacení.

Facebook & Instagram: FFSchwa

Web: https://schwa.ff.cuni.cz

E-mail: Schwanda@email.cz



Thank you for attending.

We look forward to seeing you!

Těšíme se na vás.

ÚAJD & ÚALK

uajd.ff.cuni.cz
https://www.facebook.com/uajdffuk

ualk.ff.cuni.cz
https://www.facebook.com/DALC.Prague


