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NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studijní program: Anglofonní literatury a kultury 

▪ Ústav anglofonních literatur a kultur

▪ Specializace

▪ Přijímací zkoušky



▪ Ředitelka ústavu: PhDr. Soňa Nováková, CSc.

▪ Zástupkyně ředitelky: Mirka Horová, PhD.

▪ Tajemnice: Petra Johana Poncarová, PhD.

▪ Sekretářka: Monika Černá

▪ Profily všech členů akademického sboru a kontakty: http://ualk.ff.cuni.cz/link-staff 



Výzkum na ÚALK

▪ http://ualk.ff.cuni.cz/research-amp-projects.html

▪ http://ualk.ff.cuni.cz/link-staff

▪ http://litteraria-pragensia.ff.cuni.cz/

Erasmus+

▪ Budapest, Dublin, Durham, Edinburgh, Galway, Geneva, Lausanne, Leuven, 
Limerick, Ljubljana, Louvain, Málaga, Manchester, Nicosia, Oslo, Paris, 
Reading, Sheffield, Southampton, Stirling, Strathclyde, Winchester, …



▪ Doba studia: 2 roky
▪ Formy: prezenční samostatné a sdružené (jednooborové a dvouoborové) studium
▪ Kombinace se všemi NMgr. programy, které nemají v podmínkách výslovně uvedeno, že je 

nelze s ničím kombinovat, případně mají předepsanou množinu kombinovatelných programů

Další informace: 
▪ https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-

obory/anglofonni-literatury-kultury_nmgr/
▪ http://ualk.ff.cuni.cz/application-ma.html

▪ Přihlášky do 31. 3. 2021



▪ předpokládaný počet přijatých: 50
▪ v loňském roce přihlášeno: 36, přijato: 29

Absolvent
▪ Má vysoce kvalitní praktické znalosti  běžné i odborné angličtiny v literární  vědě a příbuzných humanitních oborech 

na úrovni C2 Evropského kvalifikačního rámce a hluboké vědomosti literární a kulturní teorie a dějin anglofonních 
literatur a kultur.

▪ Je schopen řešit náročné problémy literární a kulturní teorie (poetiky, vývoje žánrů, vztahu literatury k dalším 
uměním, zejména divadlu, a k tzv. moderním médiím – film, televize, internet), a také literárních a kulturních 
dějin v kontextu dalších humanitních věd (filozofie, estetika, kulturní antropologie, ženská studia). 

▪ Uplatnění v široké škále profesí: překladatel, redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických 
službách, školství aj. Po doplnění příslušného pedagogického vzdělání také jako středoškolský učitel.

▪ Kvalifikace pro přijetí do doktorského studia obdobných oborů v ČR i zahraničí. 



SPECIALIZACE

▪ British and Commonwealth Literatures and Studies

▪ American Literature and Studies

▪ Irish Studies

▪ Critical and Cultural Theory



English Literature Section

Příklady seminářů:

▪ Literature of the Late Victorian Period
▪ Romantic Symbolic Poem: Coleridge, Shelley, Keats
▪ Restoration and After: 1660-1800
▪ Women in English Literature 1600-1800
▪ Old English Riddling Poems

Více o sekci: http://ualk.ff.cuni.cz/english-literature-section 



Centre for British and Commonwealth Studies

Příklady seminářů:

▪ British Literature of the African and Asian Diaspora

▪ Canadian Multicultural Literature

▪ Canadian Aboriginal Literature

▪ Introduction to Scottish Literature

▪ Literature of the Scottish Islands

Více o centru: http://ualk.ff.cuni.cz/centre-for-british-commonwealth-studies



American Literature and Cultural Studies Section

Příklady seminářů:

▪ Immigrant Modernism

▪ Moby Dick in Context

▪ Southern Literature

▪ Modern American Drama: From O’Neill to Albee

▪ African American Literature: From Phyllis Wheatley to Toni Morrison

Více o sekci: http://ualk.ff.cuni.cz/american-literature-studies-section



Centre for Irish Studies

Příklady seminářů:

▪ Modern Irish Literature I & II (Tradition and Innovation; Modern Drama)

▪ Ecology in Contemporary Irish Poetry

▪ Ireland on Film

▪ James Joyce: Reading Ulysses

▪ Irish Language (od naprostých začátečníků po pokročilé)

Více o centru: http://ualk.ff.cuni.cz/centre-for-irish-studies



Centre for Critical & Cultural Theory

Příklady seminářů:

▪ Modernism and Modernity

▪ Experimental Fiction (Anglophone, international)

▪ Film and Critical Culture

▪ Circulating within the Modern Cinematic Image

▪ Post-War British and American Art

Více o centru: http://ualk.ff.cuni.cz/centre-for-critical-cultural-theory



Přijímací zkouška: jednokolová, písemná (posouzení zaslaných materiálů v anglickém jazyce)

Termín pro odevzdání přihlášek a materiálů: 31. 3. 2021

Požadované materiály:

1) abstrakt bakalářské práce v rozsahu 300–400 slov, kterou uchazeč buď již obhájil, nebo plánuje obhájit 
před nastoupením do navazujícího magisterského studia; abstrakt je napsán v angličtině, práce se však 
nemusí nutně týkat oboru anglofonní literatury a kultury (max. 30 bodů)

2) předběžný návrh diplomové práce v rozsahu 900–1000 slov, včetně bibliografie, která se do uvedeného 
počtu slov nezapočítává (max. 70 bodů)

Tyto materiály je nutné zaslat na e-mailovou adresu miroslava.horova@ff.cuni.cz do 31. 3. 2021. 
Na později odevzdané podklady nebude brán zřetel. 

Povinnou přílohou uvedených podkladů je oficiální výpis studijních výsledků doplněný o popisy kurzů z 
bakalářského studia, nebo ověřená kopie studijního indexu či výtisku zápočtů a známek ze studijního 
informačního systému. Tato příloha slouží komisi jako informační podklad a není hodnocena.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky.

Další informace:
▪ http://ualk.ff.cuni.cz/application-ma.html (včetně ukázkových návrhů 

diplomových prací)
▪ http://ualk.ff.cuni.cz/entrance-exams-ma.html

Informační schůzka pro zájemce o navazující magisterské studium v 
programu Anglofonní literatury a kultury se bude konat ve středu 17. února od 
14:15 v anglickém jazyce (online).

https://cuni-cz.zoom.us/j/96215055816 
https://www.facebook.com/events/1205194706543407/ 



SCHWA 

Jsme oficiální spolek studentů anglistiky a amerikanistiky

Univerzity Karlovy, který sdružuje všechny s vášní pro jazyk,

literaturu a 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



Kontakty:

ualk.ff.cuni.cz

https://www.facebook.com/DALC.Prague

Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás!

ÚALK / DALC


