
Filosofie

Představení oboru uchazečům

Ústav filosofie a religionistiky



Proč studovat filosofii?

▪ Filosofie se vyznačuje zásadní otevřeností a vyrůstá z přesvědčení, že 
možnost odstupu – ať už ji nazýváme teorie, reflexe či kritika – má 
mimořádný životní význam.

▪ V situaci, kdy lidé až příliš obdivně vzhlížejí k výkonům vědy a techniky a 
zároveň mnohá média šíří „alternativní pravdy“ a bezmyšlenkovitě 
přejímají povrchní diagnózy současného stavu, může být filosofie jako 
schopnost odstupu osvobozujícím aktem, který potřebuje každý z nás.

▪ Když si tedy spolu s klasiky filosofie klademe odvěké otázky, neobracíme 
se jenom do dějin: snažíme se žít přítomností, ale nenechat se přitom 
pohltit zdánlivě samozřejmým sebechápáním člověka v současné 
společnosti.



Proč studovat filosofii právě na FF UK?

▪ Ústav filosofie a religionistiky je špičkovým pracovištěm nejen v českém, 
ale i středoevropském prostoru. (Podle hodnocení QS World University 
Ranking se obor filosofie na FF UK opakovaně umístil nejvýše z 
humanitních oborů v ČR a před mnoha respektovanými univerzitami v 
zahraničí.)

▪ Pestré složení pedagogického sboru složeného nejen z českých, ale i 
zahraničních odborníků. 

▪ Velká svoboda při naplňování studijního plánu; velká volitelnost předmětů 
a odborné specializace. Kolegiální přístup ke studentům. 

▪ Široká možnost dlouhodobých studijních stáží na špičkových evropských 
universitách. 

▪ Skvělá knihovna a zázemí. A výborní studenti!



Typy studia filosofie na FF UK

▪ bakalářské studium samostatné (jedonooborové) a sdružené
(dvouoborové)

▪ navazující magisterské studium samostatné 
(jedonooborové) a sdružené (dvouoborové)

▪ navazující magisterské studium „Učitelství filozofie pro 
střední školy“; v současné době probíhají jednání o otevření 
tohoto studia; věříme, že se toto studium podaří otevřít již pro 
akademický rok 2022/2023

▪ doktorské studium v češtině

▪PhD programme in English



Bakalářské studium

▪ standardní doba studia jsou tři roky

▪ předpokládaný počet přijatých v letošním roce je 50

▪ loni bylo přijato 59 ze 199 uchazečů

▪ kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují

▪ přijímací zkouška je jednokolová ústní



Navazující magisterské studium

▪ standardní doba studia jsou dva roky

▪ předpokládaný počet přijatých v letošním roce je 15

▪ loni bylo přijato 14 z 28 uchazečů

▪ kombinovatelnost se všemi programy magisterského studia, které to 
nevylučují

▪ přijímací zkouška je jednokolová ústní

▪ tento typ studia je určen především pro úspěšné absolventy bakalářského 
studia filosofie a příbuzných oborů z celé republiky i ze zahraničí, velmi 
vítáni jsou i motivovaní absolventi z jiných odborných oblastí



Přijímací zkouška do bakalářského studia
(podoba zkoušky)

▪ Koná se v období od 1. do 14. 6. 2022.

▪ Má podobu rozpravy nad tituly klasické a moderní odborné literatury:

• 1. rozprava nad jedním (či dvěma) texty ze seznamu „klasická četba“ 
(max. 50 bodů);

• 2. rozprava nad jedním (či dvěma) texty ze seznamu „texty 19. a 20. 
století“ (max. 50 bodů).

▪ Uchazeč si vybere a předem nastuduje nejméně dva tituly z každého z 
těchto seznamů.

▪ Zkušební komise z těchto dvou uchazečem zvolených titulů vybere u 
každého seznamu vždy nejméně jeden titul.



Přijímací zkouška do bakalářského studia
(seznamy literatury)

▪ klasická četba:

a) Platón, Menón

b) R. Descartes, Meditace o první filosofii (bez Námitek a Odpovědí)

c) D. Hume, Zkoumání o lidském rozumu

d) I. Kant, Základy metafysiky mravů

e) J. S. Mill, O svobodě

▪ texty 19. a 20. století:

a) J. Austin, Jak dělat věci slovy, přednášky 1, 2, 8

b) H. Bergson, Smích

c) M. Foucault, Řád diskursu (in: týž, Diskurs, autor, genealogie)

d) W. James, Pragmatismus

e) S. Kierkegaard, Bázeň a chvění

f) T. Kuhn, Struktura vědeckých revolucí

g) F. Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním

h) J. P. Sartre, Existencialismus je humanismus



Na co se při přípravě na přijímací 
pohovor zaměřit

▪ Komise bude hodnotit zejména to, zda jste vybraným textům skutečně 
porozuměli a zda dovedete s jejich hlavními myšlenkami dále pracovat. 

▪ Měli byste být proto schopni: 

• zrekapitulovat hlavní problémy a celkovou strukturu uváděných knih;

• prokázat, že jste porozuměli jejich základním myšlenkám a způsobu, 
jímž autoři těchto děl své myšlenky a postoje zdůvodňují.

▪ Proto je důležité, abyste měli vybrané texty nejen přečtené, ale skutečně 
nastudované a jejich myšlenky a argumentace promyšlené.

▪ K tomu Vám může významně pomoci přípravný on-line workshop (viz 
další snímek).



Přípravný workshop pro uchazeče

▪ Třídenní přípravný workshop Vám výrazně pomůže s přípravou na přijímací 
zkoušku do bakalářského studia a usnadní Vám také počátky tohoto náročného 
studia. 

▪ Seznámíte se v něm s formu práce, kterou budete u přijímacích zkoušek i během 
studia opakovaně potřebovat.

▪ Pod vedením zkušených lektorů (absolventů filosofie na ÚFaR) si osvojíte 
základní interpretační dovednosti: shrnout text, vystihnout jeho hlavní myšlenku, 
popsat strukturu textu, analyzovat jednotlivé argumenty i celkovou argumentační 
strukturu textu.

▪ Workshop nabízíme ve dvou variantách: a) zcela distanční a b) kombinace 
distanční a prezenční formy. 

▪ Obě varianty proběhnou ve třech termínech od 26. 2. do 9. 4. 2022. 



Přijímací zkouška do navazujícího 
magisterského studia

▪ Uchazeči doručí nejpozději do 16. 5. 2022 na adresu ufar@ff.cuni.cz v elektronické 
podobě následující materiály:

1. bakalářskou práci, popř. (není-li dokončena) její co nejrozsáhlejší část; alternativně 
lze přijmout dvě větší seminární práce z předchozího vysokoškolského studia; 

2. písemnou rozvahu o oborových zájmech a projektu magisterského studia včetně 
předběžného výhledu na tematické zaměření diplomové práce;

3. výpis předmětů absolvovaných během bakalářského či jiného vysokoškolského 
studia;

4. úplný seznam seminárních prací či jiných písemných výstupů vypracovaných 
v rámci bakalářského či jiného vysokoškolského studia;

5. seznam prostudované primární odborné filosofické literatury; seznam musí sestávat 
z nejméně 10 libovolných položek dle volby uchazeče; počet položek na seznamu 
(při dodržení uvedeného minimálního počtu) není předmětem hodnocení.
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Přijímací zkouška do navazujícího 
magisterského studia

Zkouška má dvě části:

▪ 1. Posouzení odborné připravenosti na základě předem dodaných 
písemných materiálů a rozpravy nad nimi (max. 60 bodů):

• posouzení bakalářské práce, popř. části bakalářské práce či alternativních 
seminárních prací (max. 30 bodů);

• posouzení rozvahy o oborových zájmech a projektu magisterského studia 
(max. 20 bodů);

• posouzení odborné připravenosti uchazečů na základě jejich dosavadního 
vysokoškolského studia (max. 10 bodů).

▪ 2. Otázka ze seznamu prostudované odborné literatury (max. 40 bodů). Uchazeč 
obdrží otázku vycházející z jím předloženého seznamu prostudované primární 
filozofické literatury.



Více informací naleznete na 
ufar.ff.cuni.cz

▪Na stránkách ústavu najdete mimo jiné:
• studijní plány;

• aktuálně i v minulosti nabízené kursy a jejich anotace; jejich nabídka je velmi 
pestrá a každý rok se mění; jejich prostřednictvím tak získáte lepší přehled o 
obsahu studia;

• seznamy vyučujících a jejich stručné portréty;

• požadavky k základním zkouškám během studia a k státním závěrečným 
(bakalářským a magisterským) zkouškám (budete tak vědět, k čemu by mělo 
Vaše studium také mířit);

• stránky naší jedinečné knihovny;

• a informace o neméně skvělých aktivitách našich studentů!



Nebojte se nám napsat!

▪ Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nám napsat. 

▪ Dotazy k přijímacímu řízení pište, prosíme, doc. Štěpánovi Špinkovi 
(stepan.spinka@ff.cuni.cz).

▪ Budete-li se chtít podívat na některý z našich kurzů (budou i v letním 
semestru probíhat on-line), pište, prosíme, příslušnému vyučujícímu. 
Pokud to bude možné, jistě Vám rád vyhoví. 
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Děkujeme a těšíme se na Vás!


