
Přijímací řízení 2023/2024

Obor archivnictví a pomocné 
vědy historické 
– bak. a navazující studium
– doktorské studium (Ph.D.)

Katedra pomocných věd historických a 
archivního studia



 Kontakty:
- mlada.hola@ff.cuni.cz

- Web: kpvhas.ff.cuni.cz
- zde jsou dostupné veškeré informace k přijímacímu řízení i modelový test pro 
bakalářské studium (v oddíle „Uchazeč“)

- http://uchazec.ff.cuni.cz/



Archivnictví a PVH

 Obor je zaměřen na odbornou 
práci v oblasti českých dějin a 
praktické uplatnění především 
v oboru archivnictví. 

 Uplatnění – státní i podnikové 
archivy, státní správa, případně 
muzejnictví a další společensko-
historicky orientované obory, 
příp. různé vědecké instituce.



Archivnictví a PVH

 Profilové předměty:
české dějiny
pomocné vědy historické
dějiny správy 
archivní teorie a praxe

Povinné jazyky – němčina + latina + jeden cizí jazyk dle vlastního 
výběru.

- Možnost výjezdu do zahraničí v rámci univerzitních smluv, 
programu Erasmus i přímo dohod s univerzitami určenými pro 
studenty archivnictví. 

-Archivní exkurze.



Bakalářské studium

- jednooborové + sdružené, prezenční i 
kombinované (stejný obsah i forma studia)

- 2020, 2021 prominutí přijímacích zkoušek kvůli 
pandemii – 2022 test jen pro kombinovanou 
formu (30 přihlášených, 11 přijatých)

- úspěšnost uchazečů v přijímacím řízení v 
předchozích letech vysoká v prezenční i 
kombinované formě



Jednokolová písemná přijímací zkouška

- doba trvání: 90 minut

Modelový test
kpvhas.ff.cuni.cz – v části: uchazeč – ukázky testů
Bude zachována stejná struktura otázek



motivace a zájem o obor (max. 15 bodů)

všeobecný kulturněhistorický přehled se zřetelem k 
českým dějinám a zvolenému oboru – historické 
události a pojmy, významné osobnosti historie, 
kulturního a společensko-politického života (max. 
48 bodů)

jazykové předpoklady – pochopení významu 
latinských úsloví; překlad stručného textu z němčiny 
a angličtiny (max. 12 bodů)

esej na zadané historické téma (max. 25 b.)



Literatura a odkazy doporučené k přípravě na odbornou část 
přijímací zkoušky (podrobně na webu katedry):

-základní pojmy z pomocných věd historických: Hlaváček, I. –
Kašpar, J. – Nový, R.: Vademecum pomocných věd historických, 
Praha, několik vydání

-http://www.paleografie.org/UK/index.php?target=gallery349&m
id=104
(výuková pomůcka zpracovaná kolektivem přednášejících katedry 
v rámci projektu OPPA)

-základní přehled o organizaci archivnictví v ČR:
http://www.cesarch.cz/adresar.aspx?lang=cz
http://www.mvcr.cz/ministerstvo/as.html



Navazující magisterské studium
úspěšnost uchazečů- opět vysoká

přijímací zkouška: jednokolová (ústní): 2020-2022 
prominuta

Uchazeč prokáže u přijímací zkoušky znalost němčiny, 
základní znalost paleografie a orientace v jednotlivých 
PVH, velmi dobrý všeobecný kulturně-historický rozhled.

1) prezentace tématu bakalářské práce (max. 30 bodů)
2) němčina nebo latina na příkladu novověkých 
diplomatických písemností (včetně základní typologické 
charakteristiky dané písemnosti) (max. 30 bodů)
3) základy pomocných věd historických, dějin správy v 
českých zemích a archivnictví (max. 40 bodů)


