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ROZHODNUTÍ DĚKANA 
o přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů 
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

pro akademický rok 2021/2022 
bez přijímacích zkoušek 

 

 
Č. j.: DFF/05/21  
 
 

Vzhledem k aktuální situaci ve školství související s tzv. epidemií koronaviru vydávám následující 
rozhodnutí: 

 

1. Přijímací zkoušky ke studiu navazujících magisterských studijních programů, které se dle 
Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních 
programů na FF JU pro akademický rok 2021/2022 měly uskutečnit formou ústních pohovorů 
v termínu od 7. do 18. 6. 2021, se neuskuteční.  

2. Ke studiu navazujících magisterských studijních programů uvedených ve výše zmíněném 
rozhodnutí děkana bude bez přijímacích zkoušek přijat uchazeč, který řádným způsobem 
specifikovaným ve výše zmíněném rozhodnutí děkana do 30. 4. 2021 podal přihlášku ke studiu 
a uhradil administrativní poplatek, a zároveň nejpozději do 10. 9. 2021 doloží, že úspěšně 
absolvoval stejný či příbuzný bakalářský, případně (navazující) magisterský studijní 
obor/program, jako je ten, o jehož studium v navazujícím magisterském programu se uchází:  
 

Navazující magisterský program Absolvované studium 
Anglická a americká literatura Anglický jazyk nebo příbuzný obor 
Archeologie Archeologie nebo příbuzný obor 
Archivnictví Archivnictví nebo příbuzný obor  
Bohemistika Bohemistika nebo příbuzný obor 
Česko-německá areálová studia Česko-německá areálová studia, Evropská teritoriální 

studia, Německý jazyk a literatura nebo příbuzný obor 
Dějiny umění a vizuální kultura Dějiny umění nebo příbuzný obor 
Historie Historie nebo příbuzný obor  
Francouzská filologie – specializace programu Románská 
filologie 

Francouzský jazyk nebo příbuzný obor 

Italská filologie – specializace programu Románská filologie Italský jazyk nebo příbuzný obor 
Kulturální studia Kulturní či mediální studia, historie, bohemistika, estetika 

a příbuzné obory 
Překladatelství anglického jazyka Anglická filologie nebo jiný příbuzný obor při prokázání 

znalosti angličtiny 
Překladatelství francouzského jazyka Francouzský jazyk nebo příbuzný obor 
Překladatelství italského jazyka Italský jazyk nebo příbuzný obor 
Překladatelství španělského jazyka Španělský jazyk nebo příbuzný obor 
Španělská filologie – specializace programu Románská filologie Španělský jazyk nebo příbuzný obor 
Učitelství pro střední školy – Anglický jazyk a literatura Anglický jazyk nebo příbuzný obor 
Učitelství pro střední školy – Český jazyk a literatura Bohemistika nebo příbuzný obor 
Učitelství pro střední školy – Dějepis Historie nebo příbuzný obor 
Učitelství pro střední školy – Francouzský jazyk a literatura Francouzský jazyk nebo příbuzný obor 
Učitelství pro střední školy – Německý jazyk a literatura Německý jazyk nebo příbuzný obor 
Učitelství pro střední školy – Španělský jazyk a literatura Španělský jazyk nebo příbuzný obor 

 
O příbuznosti oborů/programů v případě nejasnosti rozhoduje ředitel ústavu FF JU, na němž je 
studijní program, na který se uchazeč hlásí, vyučován. 
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Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném bakalářském vysokoškolském vzdělání, tj. 
diplomu, musí uchazeč předat osobně na Studijní oddělení FF JU, nebo zaslat poštou 
doporučeným dopisem na adresu Studijního oddělení FF JU (Branišovská 1645/31a, 370 05 
České Budějovice) nejpozději do 10. 9. 2021. Ve výjimečných případech ji lze předat nejpozději 
týden před termínem zápisu do prvního roku studia. 
 
V případě že uchazeč o studium nebude mít k 10. 9. 2021 vystavený diplom, doloží originál 
potvrzení studijního oddělení o absolvování vysokoškolského bakalářského studia a o termínu 
konání promoce, na níž diplom a DS obdrží. Úředně ověřenou kopii diplomu pak tito přijatí 
uchazeči předají nejpozději do 7 kalendářních dnů po termínu promoce na studijní oddělení FF 
JU.  

 
Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech, kteří absolvovali 
bakalářské studium na FF JU v akademickém roce 2020/2021, úředně ověřenou kopii 
bakalářského diplomu nepřikládají, kopii bakalářského diplomu doloží studijní oddělení.  

 
3. O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí 

o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy 
(jak to stanoví § 69a odst. 1 VŠ zákona) těm uchazečům, kteří zaškrtnutím příslušné možnosti 
v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči, kteří souhlas 
s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči, budou vyrozuměni 
doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce 
ke studiu nejpozději do 21 dnů po ukončení období konání přijímacích pohovorů. 

 
4. Zápisy přijatých uchazečů do navazujících magisterských studijních programů se na FF JU bude 

konat v jednotném termínu ve čtvrtek 16. 9. 2021. Náhradní termín poskytne děkan fakulty 
pouze na základě písemné, řádně odůvodněné a doložené žádosti přijatého uchazeče.  

 
5. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu projednal a schválil Akademický senát FF JU dne 16. 4. 2021. 

                              
 
             

 
V Českých Budějovicích dne 3. května 2021  
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