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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/


Navazující magisterské studium

Program „Řecká a latinská studia“

▪ samostatné studium (dříve „jednooborové“)

▪ sdružené studium (dříve „dvouoborové“)



ŘLS – sdružené studium: specializace 

▪Starořecký jazyk a literatura

▪ Latinský jazyk a literatura

▪Dějiny antické civilizace

▪ Latinská medievistika

▪Novořecký jazyk a literatura



ŘLS – 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)

▪ Latinská medievistika



Volba specializace

▪ předběžně při přijímací zkoušce

▪ závazně až při zápisu do 1. ročníku studia (na základě 
výsledků přijímací zkoušky)



Přijímací řízení

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní. Ověřuje se: 

▪ schopnost práce s texty v pramenných jazycích (klasická 
latina, středověká latina, stará řečtina, novořečtina) (max. 40 
bodů);

▪ znalosti dějin literatury (starořecké, římské, středověké latinské, 
byzantské či novořecké) a dějin antického Řecka a Říma nebo 
kultury latinského středověku, Byzance či moderního Řecka; 
diskuse o přečtených dobových dílech (v překladu i 
v originále) i prostudované odborné literatuře (max. 40 bodů);

▪motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů).



Přijímací zkouška – další požadavky

Jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru a k posouzení 
motivace ke studiu oboru se komisi předkládá k nahlédnutí ve 
vytištěné podobě:

▪ seznam přečtené primární a sekundární literatury,

▪ výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze,

▪ stručný strukturovaný životopis.

V případě zájmu o specializace „Novořecký jazyk a literatura“ a 
„Řecká filologie“ bude část pohovoru vedena v novořečtině.



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

Navazující magisterský studijní program Učitelství latinského 
jazyka a literatury pro střední školy

▪ 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

▪Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

▪Učitelství češtiny jako cizího jazyka

▪Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

▪Učitelství historie pro střední školy

▪Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

▪Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

▪Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

▪Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy



Učitelské studium – přijímací řízení

Přijímací zkouška je jednokolová, ústní. Ověřuje se:

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

▪ znalost latinského jazyka s přihlédnutím k seznamu přečtené odborné 
literatury (max. 35 bodů) 

▪ orientace v římské literatuře, kultuře a dějinách s přihlédnutím 
k seznamu přečtené odborné literatury a beletrie (max. 35 bodů) 

▪ orientovanost uchazeče v pedagogicko-psychologických 
souvislostech edukační praxe (uchazeči, který přijímací komisi odevzdá 
ověřenou kopii diplomu nebo doklad potvrzující absolvování libovolného 
bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání, bude tato část 
zkoušky prominuta a získá za ni plný počet bodů – 10). 



Učitelské studium – přijímací řízení (další požadavky)

Jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru a k posouzení 
motivace ke studiu oboru se komisi předkládá k nahlédnutí ve 
vytištěné podobě:

▪ seznam přečtené primární a sekundární literatury,

▪ výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze,

▪ stručný strukturovaný životopis,

▪ případně ověřenou kopii diplomu nebo doklad potvrzující absolvování 
libovolného bakalářského programu se zaměřením na vzdělávání,

▪ nepovinně: doklady o praxi a další materiály potvrzující motivaci ke studiu 
a zájem o obor.


