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ROZHODNUTÍ DĚKANA 
 

o podmínkách pro přijetí ke studiu  
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

pro akademický rok 2009/2010 
 

Bakalářské studijní obory 
   

 
České Budějovice dne 21. 10. 2008 

Č. j. : 11/0542/08 
 
 

Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a 
podmínky pro přijetí ke studiu: 
 
 
• bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia B 6702, studijního 

oboru Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země 6702R027, 
• bakalářského studijního programu Historické vědy B 7105, studijního oboru Archeologie 

7105R001, 
• bakalářského studijního programu Historické vědy B 7105, studijního oboru Archeologie 

(dvouoborové) 7105R001, 
• bakalářského studijního programu Historické vědy B 7105, studijního oboru Archivnictví 

7105R005, 
• bakalářského studijního programu Historické vědy B 7105, studijního oboru Archivnictví 

(dvouoborové) 7105R005, 
• bakalářského studijního programu Historické vědy B 7105, studijního oboru Historie 

7105R021, 
• bakalářského studijního programu Historické vědy B 7105, studijního oboru Historie 

(dvouoborové) 7105R021,  
• bakalářského studijního programu Filologie B 7310, studijního oboru Bohemistika 

(jednooborové) 7310R237, 
• bakalářského studijního programu Filologie B 7310, studijního oboru Bohemistika 

(dvouoborové) 7310R237, 
• bakalářského studijního programu Obecné teorie a dějiny umění a kultury B 8109, 

studijního oboru Estetika 8109R005, 
• bakalářského studijního programu Obecné teorie a dějiny umění a kultury B 8109, 

studijního oboru Dějiny umění 8109R002, 
• bakalářského studijního programu Filologie B 7310, studijního oboru Románská filologie: 

specializace francouzský jazyk 7310R261, 



• bakalářského studijního programu Filologie B 7310, studijního oboru Románská filologie: 
specializace italský jazyk 7310R261, 

• bakalářského studijního programu Filologie B 7310, studijního oboru Románská filologie: 
specializace španělský jazyk 7310R261, 

• bakalářského studijního programu Filologie B 7310, studijního oboru Francouzský jazyk 
pro evropský a mezinárodní obchod 7310R301, 

• bakalářského studijního programu Filologie B 7310, studijního oboru Italský jazyk 
7310R071, 

• bakalářského studijního programu Filologie B 7310, studijního oboru Španělský jazyk pro 
evropský a mezinárodní obchod 7310R302. 

 
1. Jednooborové bakalářské studijní obory:  

Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země 
Archeologie,  
Archivnictví, 
Historie,  
Bohemistika, 
Estetika, 
Dějiny umění,  
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, 
Italský jazyk, 
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod, 

 
a dvouoborové bakalářské studijní obory v těchto kombinacích: 
Historie (dvouoborové) - Archeologie (dvouoborové), 
Historie (dvouoborové) - Archivnictví (dvouoborové), 
Bohemistika (dvouoborové) - Historie (dvouoborové), 
Románská filologie ve vzájemné kombinaci dvou románských jazyků (RFF, RFI, resp. 
RFS) nebo v kombinaci s jiným oborem nabízeným v rámci dvouoborového studia na 
Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (ARC, ARL, BOH, HIS),  
 
lze studovat v prezenční formě v jazyce českém standardní dobu tři roky.  
 

2. Ke studiu výše zmiňovaných oborů může být přijat uchazeč, který nejpozději do  
28. 2. 2009 odeslal, nebo na sekretariátu děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 
odevzdal přihlášku ke studiu, a to 
a. občan ČR, který splní podmínky uvedené dále v tomto rozhodnutí, 
b. cizí státní příslušník, který musí vedle splnění těchto podmínek vyhovět zvláštním 

předpisům pro studium cizích státních příslušníků na vysokých školách v České 
republice (nostrifikační proces středoškolského vzdělání). 

 
Přihláška ke studiu musí obsahovat doklad o platbě administrativního poplatku ve výši 
400,- Kč, poplatek je splatný rovněž do 28. 2. 2009 na účet Filozofické fakulty JU vedený 
u ČNB České Budějovice 60003-6036231/0710, var. symbol 333, konst. symbol 379, 
spec. symbol (ten, kdo podává e-přihlášku, uvádí systémem vygenerované číslo, ten, kdo 
podává tiskopis přihlášky, uvádí datum narození ve tvaru RR/MM/DD, např. uchazeč 
narozený 3. 5. 1990, uvede číslo 900503) 
 

3. Ke studiu bakalářských studijních oborů může být přijat uchazeč, který úspěšně vykonal 
maturitní zkoušku a v přijímacím řízení vyhověl předepsaným požadavkům (viz bod 5 a 



6). Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč předat nejpozději do  
19. 6. 2009 na studijní oddělení FF JU (úředně ověřenou kopií se rozumí kopie 
vyhotovená a ověřená notářem či obecním, resp. městským úřadem). 
 

4. Přihlášku ke studiu uchazeči podávají na standardním formuláři přihlášky ke studiu na 
VŠ, nebo elektronickou cestou přes webovou stránku FF JU. Písemná přihláška (v případě 
vyplnění elektronické přihlášky její vytištěná verze) musí být zaslána ve výše uvedeném 
termínu na adresu sekretariátu děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice. 

 
5. Uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek, pokud výsledky jejich studia 

na střední škole splňují tyto podmínky: 
 
Bakalářský studijní obor Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země: 
Celkový studijní průměr za 1.–3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z předmětu německý 
jazyk v 1.–3. ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia v 5.-7. ročníku, 
v případě šestiletého gymnázia ve 3.-5. ročníku) 1,00. 
 
Bakalářský studijní obor Archeologie a Archeologie (dvouoborové): 
Celkový studijní průměr za 1.–3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z předmětu dějepis v 
1.–3. ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia v 5.-7. ročníku, v případě 
šestiletého gymnázia ve 3.-5. ročníku) 1,00. Anebo umístění na 1.- 2. místě v krajském 
kole SOČ v oboru historie. 
 
Bakalářský studijní obor Archivnictví a Archivnictví (dvouoborové): 
Celkový studijní průměr za 1.-3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z předmětu dějepis v 
1.–3. ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia v 5.-7. ročníku, v případě 
šestiletého gymnázia ve 3.-5. ročníku) 1,00. Anebo umístění na 1.-2. místě v krajském 
kole SOČ v oboru historie. 
 
Bakalářský studijní obor Historie a Historie (dvouoborové): 
Celkový studijní průměr za 1.–3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z předmětu dějepis v 
1.–3. ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia v 5.-7. ročníku, v případě 
šestiletého gymnázia ve 3.-5. ročníku) 1,00. Anebo umístění na 1.-2. místě v krajském 
kole SOČ v oboru historie. 
 
Bakalářský studijní obor Bohemistika a Bohemistika (dvouoborové):  
Celkový studijní průměr za 1.–3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z předmětu český 
jazyk a literatura v 1.–3. ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia v 5.-7. 
ročníku, v případě šestiletého gymnázia ve 3.-5. ročníku) 1,00.  



Bakalářský studijní obor Estetika: 
Celkový studijní průměr za 1.–3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z předmětu český 
jazyk a literatura v 1.–3. ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia v 5.-7. 
ročníku, v případě šestiletého gymnázia ve 3.-5. ročníku) 1,00. 
 
Bakalářský studijní obor Dějiny umění: 
Celkový studijní průměr za 1.–3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a průměrná známka z předmětu dějepis v 1.–3. 
ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia v 5.-7. ročníku, v případě 
šestiletého gymnázia ve 3.-5. ročníku) 1,00.  
 
Bakalářský studijní obor Románská filologie: 
Celkový studijní průměr za 1.–3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z předmětu 
francouzský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk (podle zvolené specializace) v 1.–3. 
ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia v 5.-7. ročníku, v případě 
šestiletého gymnázia ve 3.-5. ročníku) 1,50. 
 
Bakalářský studijní obor Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod: 
Celkový studijní průměr za 1.–3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z předmětu 
francouzský jazyk v 1.–3. ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia v 5.-7. 
ročníku, v případě šestiletého gymnázia ve 3.-5. ročníku) 1,50. 
 
Bakalářský studijní obor Italský jazyk: 
Celkový studijní průměr za 1.–3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z jednoho z cizích 
jazyků (nemusí to být italský jazyk) v 1.–3. ročníku střední školy (v případě osmiletého 
gymnázia v 5.-7. ročníku, v případě šestiletého gymnázia v 3.-5. ročník) 1,50. 
 
Bakalářský studijní obor Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod: 
Celkový studijní průměr za 1.–3. ročník (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) 
střední školy (v případě osmiletého gymnázia za 5.-7. ročník, v případě šestiletého 
gymnázia za 3.-5. ročník) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z předmětu 
španělský jazyk v 1.–3. ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia v 5.-7. 
ročníku, v případě šestiletého gymnázia ve 3.-5. ročníku) 1,50. 
 
V případě kombinací dvouoborových bakalářských studijních oborů musí být splněny 
podmínky přijetí bez přijímací zkoušky současně pro oba obory. 
 
Studijní výsledky musí být doloženy úředně ověřenými kopiemi vysvědčení. Účasti 
v soutěžích je nutné doložit úředně ověřenými kopiemi diplomů nebo osvědčení (úředně 
ověřenou kopií se rozumí kopie vyhotovená a ověřená notářem či obecním, resp. 
městským úřadem). 



6. Uchazeči o studium v uvedených bakalářských oborech, kteří nesplní podmínky přijetí 
bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě výsledků Národních srovnávacích 
zkoušek (NSZ). Tyto zkoušky zabezpečuje společnost Scio, s. r. o. (www.scio.cz). Každý 
uchazeč musí v rámci NSZ alespoň jednou absolvovat test obecných studijních 
předpokladů (OSP). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek 
dosažený za období od 6. 12. 2008 do 30. 5. 2009. Nejlepší výsledky se každému uchazeči 
automaticky vkopírují do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě 
nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí 
společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci 
přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, 
jak jej stanoví společnost Scio a na základě toho stanovené pořadí uchazečů. 
Uchazeč si hradí účast na termínu konání NSZ individuálně, fakulta náklady spojené 
s účastí na NSZ neproplácí. Pokud chce uchazeč test OSP absolvovat vícekrát, musí plně 
uhradit poplatky, které Scio za NSZ účtuje. Každý uchazeč se k NSZ přihlašuje 
individuálně přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz, případně telefonicky na 
tel. 234 705 555. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku 
k NSZ, Filozofická fakulta uchazečům pozvánku k NSZ ani k přijímacím zkouškám 
neposílá. 
Společnost Scio zabezpečuje NSZ nejméně ve třinácti městech České republiky a ve třech 
městech na Slovensku (v Bratislavě, v Košicích a v Žilině), a to nejméně v pěti termínech: 
6. 12. 2008, 7. 2. 2009, 7. 3. 2009, 4. 4. 2009, 1. 5. 2009 a 30. 5. 2009. Podrobné 
informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách a průběhu, možnosti 
změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu přepočteného percentilu i další podrobnosti 
najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů 
zodpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají nejméně v pěti 
termínech, při neúčasti na žádném z termínů není možné se odvolávat na překážky na 
straně uchazeče. 
 
Uchazeči o studium oboru Románská filologie (RFF, RFI, RFS), Francouzský jazyk pro 
evropský a mezinárodní obchod a Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod 
budou muset navíc doložit znalost jazyka nebo jazyků podle zvoleného oboru. Uchazeči o 
studium oboru Italský jazyk (jednooborové, 3leté bakalářské studium) nemusí mít 
počáteční znalost italského jazyka.  
Znalost jazyka lze doložit vysvědčením z 3. ročníku střední školy (v případě osmiletého 
gymnázia ze 7. ročníku, v případě šestiletého gymnázia z 5. ročníku), vysvědčením o 
státní jazykové zkoušce, vysvědčením o zkoušce DELF/DALF (pro RFF), DELE (pro 
RFS), CILS (pro RFI). Doklad o znalosti jazyka nebo jazyků předají na studijním oddělení 
FF JU, a to nejpozději do 29. 5. 2009. Pokud uchazeč nemůže doložit znalost jazyka, musí 
absolvovat přezkoušení na Ústavu romanistiky FF JU ve stanoveném termínu (bude 
zveřejněn na www.ff.jcu.cz nejpozději do 30. 4. 2008), na jehož základě mu bude 
potvrzena znalost zvoleného cizího jazyka na úrovni A2 podle evropského referenčního 
rámce. 
 
Uchazeči o studium oboru Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země 
budou muset navíc doložit předběžnou znalost německého jazyka. Znalost jazyka lze 
doložit vysvědčením z 3. ročníku střední školy (v případě osmiletého gymnázia ze  
7. ročníku, v případě šestiletého gymnázia z 5. ročníku), vysvědčením o státní jazykové 
zkoušce, nebo jiným mezinárodně uznávaným jazykovým certifikátem. Doklad o znalosti  
jazyka nebo jazyků předají na studijním oddělení FF JU, a to nejpozději do 29. 5. 2009. 
Pokud uchazeč nemůže doložit znalost jazyka, musí absolvovat přezkoušení na 

http://www.ff.jcu.cz/


http://www.ff.jcu.cz/
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