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studium programu

▪ pouze prezenční

▪ bakalářské (bc.): 3 roky

▪ navazující magisterské (mgr.): 2 roky

▪ doktorské: 4 roky



obecná lingvistika

▪ o jazyce a jazycích obecně

▪ vs. konkrétní filologie (např. bohemistika, anglistika, japanologie, romistika)



struktura jazyka

▪Úvod do lingvistické analýzy (Bc1)

▪ Základy fonetiky a fonologie (Bc1)

▪Morfologie (Bc2)

▪Syntax and semantics (Bc2)

▪ Lexikální sémantika (Bc2)

▪Pragmatika (Bc3)



jazyk a společnost

▪Sociolingvistika (Bc3)

▪ Jazykové komunity

▪ Multilingvismus

▪ Analýza diskurzu

▪ Konverzační analýza

▪ Teorie a praxe jazykového práva

atd.



jazyk a mysl/mozek

▪ Jazyk a kognice (Bc1)

▪ Introduction to psycholinguistics (Bc3)

▪ Human language and mind

▪ Language acquisition

▪ Aphasia

▪ Biologie a psycho-fyziologie jazyka

▪ Jazyk a gesto

atd.



vývoj jazyka

▪Historická lingvistika (Bc2)

▪Grammaticalization (Bc3)

▪Advanced topics in grammaticalization (Mgr2)

▪ Teorie jazykové změny

▪ Kontaktová lingvistika

▪ Metody rekonstrukce

▪ Pravlast a rekonstrukce kultury

atd.



variabilita jazyka

▪ Jazyky světa (Bc1)

▪ Linguistic typology (Mgr1)

▪ Fonologická typologie

▪ Arabština / kannadština / kečuánština / latina / romština / turečtina aj. pro lingvisty



teoretické přístupy k jazyku

▪Current approaches in linguistics (Mgr1)

▪ Kognitivní lingvistika

▪ Lingvistická antropologie

▪ Matematická lingvistika

▪ Linguistic theory and grammar formalism

▪ Teorie jazykového managementu

atd.



metody výzkumu jazyka

▪Úvod do práce s jazykovými korpusy (Bc1)

▪ Terénní výzkum jazyka

▪ Empirické metody v gramatické analýze

▪ Experimentální metody v psycholingvistice

▪ Statistické metody v lingvistickém výzkumu

▪ Programování pro korpusovou lingvistiku

▪ Segmentace a transkripce řečového signálu

atd.



uplatnění



uplatnění bc. lingvistů

▪ práce na slovnících a jazykových korpusech

▪ práce na lingvistických aplikacích v oblasti IT

▪ redaktorská činnost, sdělovací prostředky

▪ oblast reklamy, pojmenovávání produktů, míst apod.

▪ poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní 
komunikace

apod.



uplatnění mgr. lingvistů

+

▪ práce ve vědeckých a pedagogických institucích

▪ uplatnění ve firmách pracujících na automatizované komunikaci v přirozeném jazyce

▪ výzkum i aplikace počítačového dekódování přirozeného jazyka

▪ lingvisticky zaměřené forenzní činnosti

apod.



přijímací řízení – bakalářské studium



bc. přijímačky

▪ pouze tzv. sdružené („dvouborové“) studium

▪ kombinovatelnost s tzv. programy (ne tzv. obory) umožňujícími sdružené studium



bc. přijímačky

▪ANO fonetika, český jazyk a literatura, jazyky a komunikace neslyšících

▪ANO většina filologických oborů (např. hispanistika, blízkovýchodní studia, romistika, 

sinologie)

▪ANO obory mezikulturní komunikace (překlad a tlumočení)

▪ANO etnologie a kulturní antropologie, sociologie, filozofie, religionistika, logika

▪NE samostatné programy (archivnictví a pomocné vědy historické; bohemistika pro cizince; 
Egypt a Přední východ ve starověku; mezikulturní komunikace čeština-němčina; pedagogika; 
psychologie; sociální práce; veřejná správa a spisová služba)

▪NE studijní programy se zaměřením na vzdělávání (např. ruský jazyk se zaměřením na 

vzdělávání)



bc. přijímačky

▪ úspěšnost: cca. 30 %

▪ 2023: přijmeme max. 25 uchazečů

▪ dvoukolové přijímací řízení
• online písemný test (max. 50, min. 25 bodů)

• online ústní pohovor (max. 50 bodů)



1. kolo – online písemný test 60 min.

▪ studijní předpoklady pro ling. analýzu
a) schopnost pozorování a srovnání jaz. a komunikačních jevů v češtině a angličtině (60 %)

b) schopnost logického myšlení při práci s neznámým jazykovým materiálem (40 %)

▪ modelový test na ling.ff.cuni.cz

https://ling.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/143/2017/11/OL-bc-prij_vzorovy-test.pdf


2. kolo – online ústní pohovor 30 min.

a) motivace ke studiu, diskuse na základě životopisu a seznamu prostudované 
literatury (30 %)*

b) jazyk ve společenském a situačním kontextu (30 %)

c) srovnání stavby rodného a studovaného cizího jazyka (40 %)

* předem se odevzdávají: strukturovaný životopis + seznam prostudované odborné literatury



c) stavba a funkce jazyka

▪ např. Srovnejte češtinu a další jazyk, který jste se učil/a, z hlediska vybrané 
gramatické kategorie (např. času).



bez přijímaček

▪ účastníci České lingvistické olympiády, kteří se umístili na prvních třech místech v 
ústředním kole

• žádost do 11. května 2023 na Referát přijímacího řízení FF UK



přijímací řízení – magisterské studium



mgr. přijímačky

▪ pouze tzv. sdružené („dvouborové“) studium

▪ kombinovatelnost s tzv. programy (ne tzv. obory) umožňujícími sdružené studium



mgr. přijímačky

▪ANO fonetika, český jazyk, čeština v komunikaci neslyšících

▪ANO většina filologických oborů (např. anglický jazyk, hebraistika a židovská studia, 

sinologie)

▪ANO etnologie a kulturní antropologie, logika

▪NE samostané programy (archivnictví a pomocné vědy historické; bohemistika pro cizince; 
dějiny umění; informace, média a knižní kultura; muzejní studia; pedagogika, psychologie, 
sociální pedagogika, sociální práce, sociologie; veřejná správa a spisová služba)

▪NE programy se zaměřením na vzdělávání (např. Učitelství filozofie pro SŠ)

▪NE empirická a komparativní lingvistika



mgr. přijímačky

▪ úspěšnost: cca. 50 %

▪ 2023: přijmeme max. 20 uchazečů

▪ jednokolové přijímací řízení
• ústní pohovor (max. 100 bodů, min. 50 bodů)



ústní pohovor 30 min.

a) přehled odborné činnosti (30 %)*

b) nástin specializačního zájmu (30 %)**

c) diskuse k odborné literatuře (40 %)***

* povinně s sebou: strukturovaný životopis

** povinně s sebou: ukázka vlastní písemné práce

*** povinně s sebou: seznam prostudované odborné literatury



bez přijímaček

▪ absolvování min. dvou ročníků bc. studia programu Obecná lingvistika nebo programu 
srovnatelného nejpozději tři roky před podáním žádosti

▪ zapsání do 3. ročníku takového programu

• žádost do 7. dubna 2023 na Referát přijímacího řízení FF UK



přihláška

▪ na bakalářské do 28. února 2023

▪ na magisterské do 31. března 2023

• prijimacky@ff.cuni.cz



dotazy?



děkujeme za pozornost
a těšíme se na vás!


