
„Při volbě oboru máte hlasy dva. 
Jak zvýšit své šance stát se příští hlavou státu“ 
aneb Dvouoborové studium na FF UK



Dvouoborové studium na FF UK

▪O co jde?
bakalářské studium (bc.) = 3 roky = 180 kreditů

jednoobor (180 kreditů, 1 bc. práce) = dvouobor (90 + 90 kreditů, 1 bc. práce)

▪ Jak se tomu říká?
neformálně: dvouoborové studium

oficiálně: sdružené studium, dvouspecializační studium

▪Koho se to týká?
uchazečů o zahájení nového studia na FF UK

studentů 1. ročníku studia na FF UK



Obory FF UK

▪ „jazykové“ obory
např. nizozemština, maďarština, italština, ukrajinština atd. (přes 40 jazyků)

často lze začít se studiem daného jazyka od nuly až na FF!

▪ „disciplinární“ obory
politologie, sociologie, historie, filozofie, archeologie atd. (přes 20 disciplín)

▪ FF UK: unikátní prostor výběru a kombinace mnoha možností

▪ 2023: 64 bc. programů, jen 7 z nich NELZE kombinovat



Výhody dvouoborového studia

▪ jazyk + jazyk
"Angličtina nestačí, každý jazyk/kultura navíc je konkurenční výhoda."

▪ disciplína + jazyk
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi politologem.“

▪ disciplína + disciplína
„Politologie ze mě neudělala politoložku, ale lepší historičku.“



„K čemu mi/ti to bude?“

▪ zdvojnásobíte přínos svého VŠ, zdvojnásobíte si obzory
„je to zajímavější“

▪ uděláte se dvakrát zajímavějšími pro Vaše budoucí uplatnění
„je to exkluzivnější“

(Některé obory FF UK jsou celorepublikově exkluzivní! Přitom není obtížné se na ně dostat.)

▪ představy o uplatnění: dnes... na konci studia... za 20 let...

▪ což jsou dost pádné argumenty... i pro rodiče...









Z podmínek přijímacího řízení pro 
akademický rok 2023/24:



Modelový příklad:

▪Uchazeč/ka pošle přihlášky např. na čtyři studijní programy

▪Přijat/a je na tři z nich

▪Až u zápisu ke studiu se rozhoduje, jakou kombinaci dvou zvolí

▪U zápisu rovněž volí maior a minor



...ještě jedna citace z podmínek 
přijímacího řízení:



Samostatné a sdružené studium (web)

▪ https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-
studium/samostatne-sdruzene-studium-specializace-nove-
akreditace/

https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/samostatne-sdruzene-studium-specializace-nove-akreditace/
https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/samostatne-sdruzene-studium-specializace-nove-akreditace/
https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/samostatne-sdruzene-studium-specializace-nove-akreditace/


Běžte dnes volit!

Při volbě oboru máte hlasy dva
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