
 

 
ROZHODNUTÍ DĚKANA 

 

o podmínkách pro přijetí ke studiu  

na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

pro akademický rok 2009/2010 
 

Navazující magisterské studijní obory 
   

 

České Budějovice dne 5. 1. 2009 

Č. j. : 11/0013/09 

 
   

Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a 

podmínky pro přijetí ke studiu do: 

 

 navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy N 7105, studijního 

oboru Archeologie 7105T001, 

 navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy N 7105, studijního 

oboru Archivnictví 7105T005, 

 navazujícího magisterského studijního programu Filologie N 7310, studijního oboru 

Bohemistika 7310T239, 

 navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy N 7105, studijního 

oboru Historie 7105T021. 

  

1. Navazující magisterské studijní obory:  

Archeologie, 

Archivnictví,  

Bohemistika, 

Historie 

lze studovat v prezenční formě v jazyce českém standardní dobu dva roky. 

  

2. Ke studiu výše zmíněných oborů může být přijat uchazeč, který nejpozději do 29. května 

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. 

 
Přihláška ke studiu musí obsahovat doklad o platbě administrativního poplatku ve výši 500,- 

Kč, poplatek je splatný rovněž do 29. 5. 2009 na účet Filozofické fakulty JU vedený u ČNB 
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Na Mlýnské stoce 35,  370 01  České Budějovice,    tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801                                                                      
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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. Do studia v navazujícím magisterském studijním oboru Archeologie mohou být přijati 

absolventi bakalářského studia Archeologie nebo příbuzného oboru a Biologie nebo 

příbuzného oboru, kteří nejpozději do 25. 9. 2009 úspěšně ukončí tříleté bakalářské 

vysokoškolské studium na vysokých školách v České republice, případně na 

srovnatelných vysokých školách zahraničních, a vyhoví předepsaným požadavkům (viz 

bod 5). 

Do studia v navazujícím magisterském studijním oboru Archivnictví mohou být přijati 

absolventi bakalářského studia Archivnictví nebo příbuzného oboru studijního programu 

Historické vědy, kteří nejpozději do 25. 9. 2009 úspěšně ukončí tříleté bakalářské 

vysokoškolské studium na vysokých školách v České republice, případně na 

srovnatelných vysokých školách zahraničních, a vyhoví předepsaným požadavkům (viz 

bod 5). 

Do studia v navazujícím magisterském studijním oboru Bohemistika mohou být přijati 

absolventi bakalářského studia Bohemistika nebo příbuzného oboru, kteří nejpozději do 

25. 9. 2009 úspěšně ukončí tříleté bakalářské vysokoškolské studium na vysokých školách 

v České republice, případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních, a vyhoví 

předepsaným požadavkům (viz bod 5). 

Do studia v navazujícím magisterském studijním oboru Historie mohou být přijati 

absolventi bakalářského studia Historie nebo příbuzného oboru studijního programu 

Historické vědy, kteří nejpozději do 25. 9. 2009 úspěšně ukončí tříleté bakalářské 

vysokoškolské studium na vysokých školách v České republice, případně na 

srovnatelných vysokých školách zahraničních, a vyhoví předepsaným požadavkům (viz 

bod 5). 

 

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 v uvedeném termínu 

na adresu sekretariátu děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích, Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice. 

 

5. Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou jmenuje děkan Filozofické 

fakulty JU. 

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Archeologie spočívá 

v ústním pohovoru, během nějž prokáže uchazeč znalosti z archeologie nebo 

environmentální archeologie. 

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Archivnictví spočívá 

v ústním pohovoru, během nějž prokáže uchazeč znalosti z archivnictví a pomocných věd 

historických. 

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Bohemistika spočívá 

v ústním pohovoru, během nějž prokáže uchazeč znalosti z české literatury a literární 

vědy. 

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního oboru Historie spočívá 

v ústním pohovoru, během nějž prokáže uchazeč schopnost interpretace dějin. 

 



6. Způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky: 

Navazující magisterský studijní obor Archeologie: 

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. 

Navazující magisterský studijní obor Archivnictví: 

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. 

Navazující magisterský studijní obor Bohemistika: 

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. 

Navazující magisterský studijní obor Historie: 

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. 

 

Ke studiu výše zmíněných oborů může být přijat student, který získá minimálně 30 bodů.  

 

7. Přijímací řízení do výše zmíněných oborů proběhne v termínech od 31. 8. do 18. 9. 2009.  

 

8. Přijímací komise na základě údajů předložených uchazečem a podle průběhu přijímacího 

řízení doporučí děkanovi FF JU přijetí, nebo nepřijetí uchazeče do studia. 

 

9. Celkový počet studentů přijímaných do navazujícího magisterského studijního oboru 

Archeologie je 20, do navazujícího magisterského studijního oboru Archivnictví je 20, 

celkový počet studentů přijímaných do navazujícího magisterského studijního oboru 

Historie je 20, celkový počet studentů přijímaných do navazujícího magisterského 

studijního oboru Bohemistika je 20. 

 

10. Děkan FF JU po ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodne o přijetí, nebo nepřijetí 

uchazeče, a o svém rozhodnutí uchazeče písemně vyrozumí. 

 

11. Nesouhlasí-li uchazeč s rozhodnutím děkana FF JU o nepřijetí ke studiu, má právo 

požádat děkana FF JU o přezkoumání jeho rozhodnutí, a to žádostí podanou děkanovi do 

30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan žádosti, postoupí žádost k 

rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity. Rozhodnutí rektora je konečné. Pro potřebnou 

argumentaci má uchazeč právo nahlédnout do své vlastní dokumentace, která byla 

podkladem pro rozhodnutí děkana. Nemá právo nahlížet do dokumentace jiných 

uchazečů, ani do protokolů přijímací komise. 

 

12. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu projednal a schválil Akademický senát FF JU dne  

5. 1. 2009 

 

 

                                                                     
PhDr. Pavel Král, Ph.D. 

             děkan FF JU 

 

                                                                                             

 

 


