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Obory realizované v akademickém 
roce 2022/2023

▪ Čeština v komunikaci neslyšících

▪ prezenční navazující magisterské studium

▪ samostatné (jednooborové) 

▪ sdružené (dvouoborové) https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/

- dvouleté studium

- zakončené státní závěrečnou magisterskou zkouškou: obhajoba 
diplomové práce a ústní zkouška



Přijímací řízení – obecné informace

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK)

místnost č. 130 (1. patro)

e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz

tel.: 221 619 300, 221 619 330, 221 619 333

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

https://www.facebook.com/mirim.na.FFUK/

https://nakarlovku.cz/

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/
https://www.facebook.com/mirim.na.FFUK/
https://nakarlovku.cz/


Přijímací řízení – obecné informace

▪ Live Stream/Chat  10.00-18.00

▪ virtuální místnosti Obecné informace o přijímacím řízení

▪https://dod.ff.cuni.cz/

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZGE0Njk3YWMtMjg1NC00NmVjLWEyMjctMWYzMjZiNDU5ODRh@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22,%22Oid%22:%2253b758bc-d986-4a08-866a-9adb94ee683c%22%7d


Přijímací řízení – přihláška, modifikace

▪ Termín odevzdání přihlášek (elektronicky): do 31. 3. 2022

▪ Obecné a fakultní podmínky přijímacího řízení:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210

▪ Všichni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně
uchazečů se sluchovou vadou, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout
kolonku Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu
zdravotního postižení

▪ Povinnou součástí přihlášky je přiložený doklad v PDF o zdravotním
znevýhodnění

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-informace/

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazeci-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-informace/


Přijímací řízení – modifikace pro 
uchazeče se sluchovým postižením

▪ B1: Simultánní přepis mluvené češtiny (písemný záznam mluvené
češtiny) – uchazeči se sluchovým postižením, jejichž primárním
komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk, mohou
požádat o modifikaci přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou
přijímací zkoušku se simultánním přepisem mluvené češtiny do češtiny v
prodlouženém čase

▪ B2: Tlumočení český jazyk/český znakový jazyk – uchazeči se
sluchovým postižením, jejichž primárním komunikačním prostředkem je
český znakový jazyk/znakový jazyk, mohou požádat o modifikaci
přijímací zkoušky a budou skládat modifikovanou přijímací zkoušku
s tlumočením a překladem do českého znakového jazyka v prodlouženém
čase



Přijímací řízení

▪ Termín přijímacích zkoušek: 1. 6.–14. 6. 2022

▪Náhradní termín přijímacích zkoušek: 20. – 21. 6. 2022

▪Předpokládaný počet přijatých: 20

▪ počet přihlášených/počet přijatých 
• v roce 2012/2013: 21/15,

• v roce 2014/2015: 20/16, 

• v roce 2016/2017: 13/9, 

• v roce 2018/2019: 5/4, 

• v roce 2020/2021: 11/11



Informace pro uchazeče CNES

▪ https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/

▪ koordinátorka přijímacího řízení: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz



Jednokolová ústní přijímací zkouška

▪Podmínkou přijetí do dvouletého navazujícího magisterského 
programu je:

• složení přijímací zkoušky 

• předložení bakalářského diplomu  (diplom se předkládá až u zápisu do 
studia), získaného ideálně v oboru zaměřeném lingvisticky nebo oboru 
souvisejícím s komunitou neslyšících – není podmínkou

• uchazeč/ka by měl/a mít kromě dostatečných kompetencí v češtině a v 
českém znakovém jazyce základní přehled v oblasti obecné lingvistiky, 
lingvistiky znakových jazyků, komunikace neslyšících obecně, historie, 
kultury a vzdělávání neslyšících a chuť si tento přehled dále prohlubovat 
při studiu.



Oblasti přijímací zkoušky 

▪ 1) Kompetence v českém znakovém jazyce odpovídající úrovni absolventů
bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících - uchazeči,
jejichž primárním jazykem je čeština/mluvený jazyk, tzn. uchazeči bez
modifikace nebo s modifikací simultánní přepis češtiny), nebo kompetence v
českém jazyce odpovídající úrovni absolventů bakalářského studia oboru
Čeština v komunikaci neslyšících (uchazeči, jejichž primárním jazykem je
český znakový jazyk/znakový jazyk, tzn. uchazeči s modifikací tlumočení
český jazyk/český znakový jazyk)

▪ 2) motivace ke studiu (zvl. orientaci v oblasti tzv. Deaf studies) (max. 30 
bodů),

▪ 3) orientace v základní lingvistické literatuře a znalost základní lingvistické 
terminologie s přihlédnutím ke specifikům znakových jazyků (max. 40 bodů).



Uchazeči při ústní zkoušce předloží k 
nahlédnutí:
a) Dvě kopie strukturovaného životopisu a přehledu svých aktivit
souvisejících s oborem Čeština v komunikaci neslyšících. V přehledu
aktivit a činností mohou být uváděny např. studentské práce, vlastní
publikace, aktivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích,
přednáškách či diskusích apod., další vzdělání/vzdělávání v oboru, aktivní
činnost v organizaci zabývající se oblastí kultury, sociální podpory a
vzdělávání neslyšících nebo poskytováním tlumočnických služeb pro
neslyšící, účast při organizaci akcí souvisejících s předmětem studia,
pasivní účast na konferencích, workshopech, kolokviích, přednáškách či
diskusích apod.

b) Dvě kopie seznamu četby odborné české a/nebo zahraniční literatury
(monografie, studie) věnované lingvistice znakových jazyků. Seznam musí

obsahovat minimálně 10 položek.



Příprava na přijímací zkoušky

▪ Požadované znalosti a dovednosti vycházejí z obsahu předmětů studijního plánu bakalářského studijního 
programu Čeština v komunikaci neslyšících / Jazyky a komunikace neslyšících, jedná se zejména o tyto povinné 
předměty:

• Český znakový jazyk/doplňková čeština

• Úvod do studia hluchoty/Sluch a hluchota

• Úvod do studia jazyka

• Úvod do studia znakového jazyka/Úvod do lingvistiky znakových jazyků

• Dějiny hluchoty/Komunita, kultura a historie neslyšících

• Kultura českých neslyšících/ Komunita, kultura a historie neslyšících

• Úvod do psycholingvistiky

• Úvod do sociolingvistiky

• Výchova a vzdělávání neslyšících/Vzdělávání a neslyšící

• Fonetika a fonologie znakového jazyka/Fonetika a fonologie znakových jazyků

• Zápis znakového jazyka/Záznam znaků znakových jazyků

• Gramatika znakových jazyků

• Struktura a fungování znakového jazyka/Struktura a fungování znakových jazyků

• Úvod do kognitivní lingvistiky/Úvod do kognitivní a kulturní lingvistiky

http://www.ff.cuni.cz/wp-content/themes/ffuk/data/B_1_CNES_2015.doc


Doporučené zdroje pro přípravu

▪Sylaby jednotlivých předmětů bakalářského studia 
obsahující doporučenou literaturu ke studiu jsou k 
dispozici ve studijním informačním systému.

▪Texty a publikace, materiály ke studiu

▪Bakalářské a diplomové práce našich absolventů

▪Možnost konzultace s vyučujícími ÚJKN

▪Přípravný kurz nebude realizován

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=search&nazev=&kod=acn1&match=substring&srch_nazev=0&srch_nazev=1&fak=&ustav=&trida=&klas=&ujmeno=&utyp=3&pvyjazyk=&sem=1&pocet=20&b=Hledej
https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/studium/materialy-ke-studiu/
http://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?______searchform___search=%C4%8De%C5%A1tina%20v%20komunikaci%20nesly%C5%A1%C3%ADc%C3%ADch&______facetform___facets___faculty%5b%5d=11210&tab_searchas=basic&lang=cs&PSzzpSearchListbasic=10&SOzzpSearchListbasic=&_sessionId=974874&__binding=1&______searchform___butsearch=Vyhledat&PNzzpSearchListbasic=1
https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/lide/konzultace/


Kdo Vás bude vyučovat

▪Kolektiv slyšících a neslyšících pedagogů

https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/lide/zamestnanci/


Kde se budete učit – v nově 
zrekonstruovaných místnostech
▪STUDIO – ATELIÉR 



Kde se budete učit – v nově 
zrekonstruovaných místnostech
▪ LABORATOŘ 



Kde se budete učit – v nově 
zrekonstruovaných místnostech
▪UČEBNY 



Co budete studovat

• Čeština v komunikaci neslyšících

• program se odborně zaměřuje na tzv. Deaf Studies, tj. studium hluchoty
v širším transdiciplinárním kontextu, a to s východiskem v kulturně-lingvistickém
pojetí hluchoty

• důraz je při kladen na teoretické i praktické studium českého znakového jazyka
(v širokém kontextu lingvistiky mluvených i znakových jazyků, v komparaci
s češtinou, se zřetelem k strukturním, komunikačním, kognitivním a kulturním
přístupům k jazyku i s ohledem na aspekty psycholingvistické, sociolingvistické
aj.)



Co budete studovat

▪STUDIJNÍ PLÁN

https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/informace-o-studiu/

https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/informace-o-studiu/


Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a 
ohluchlé studenty FFUK

▪KLÍČOVÉ SLUŽBY (v prezenčním i distančním vzdělávání)

▪ tlumočení český jazyk – český znakový jazyk

▪ simultánní přepis mluvené češtiny  

▪ zápis

Koordinátor služeb: Mgr. Petra Slánská Bímová

petra.slanskabimova@ff.cuni.cz

mailto:petra.slanskabimova@ff.cuni.cz


Přehled dalších služeb

▪ funkční diagnostika

▪ technická podpora

▪ výuka češtiny pro neslyšící studenty

▪ jazyková podpora při psaní studentských prací

▪ výuka angličtiny pro neslyšící a nedoslýchavé studenty

▪ výuka ČZJ pro slyšící studenty a zaměstnance FF UK

▪ studentská asistence při studiu

▪ nadstandardní konzultace, doučování, individuální plán

▪ specializovaná výuka

▪ titulkování videomateriálů

▪ překlady česky psaných textů do ČZJ

▪ metodická podpora pedagogů



Služby

https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/

https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/


NANUK – neslyšící a nedoslýchaví 
studenti na UK

https://neslysicinauk.ff.cuni.cz/

https://neslysicinauk.ff.cuni.cz/


Co Vás ještě čeká

▪ společné studium neslyšících, nedoslýchavých a slyšících 
studentů

▪ různé projekty a akce

▪ pravidelné páteční přednášky zajímavých hostů

▪ přednášky našich a zahraničních odborníků

▪ exkurze do škol a dalších organizací;

▪možnost studia v zahraničí (Paříž, Varšava, Madrid, Bratislava, 
Prešov)

▪ prostředí, kde se všichni studenti a učitelé znají, výuka v malých 
skupinách



Naši absolventi

• Naši absolventi velmi dobře nacházejí pracovní uplatnění, 

většinou pracují jako tlumočníci, pedagogové nebo pracovníci 

organizací osob se sluchovým postižením

• Profil absolventa: 

https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/profil-
absolventa/

https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/uchazec/navazujici-magisterske-studium/profil-absolventa/


Naši absolventi



Dotazy uchazečů

http://ujkn.ff.cuni.cz



Den otevřených dveří

Děkujeme za pozornost a těšíme se na shledání

http://ujkn.ff.cuni.cz


