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Podmínky přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu 
Geologie, oboru Geologie – Klasická archeologie v českém jazyce, prezenční 

formě, pro akademický rok 2017/18 

 
Podmínky pro přijetí 

● Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením            
do 30. dubna 2017.  

● Ukončené středoškolské vzdělání doložené do termínu stanoveného Harmonogramem        
přijímacího řízení. Absolventi SŠ v ČR a SR doloží splnění této podmínky úředně ověřenou              
kopií maturitního vysvědčení nejpozději do 30. září 2017. Absolventi předepsaného vzdělání           
na zahraniční VŠ doloží splnění podmínky způsobem uvedeným v § 48, odst. 4 zákona              
č. 111/1998 Sb. (ZoVŠ) nejpozději do 30. září 2017. 

● Uchazeči, kteří vykonají maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období, jakož          
i uchazeči, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2017             
rozhodnuto, doloží potřebný doklad nejpozději do 21. 10. 2017. 

● Úspěšné složení přijímací zkoušky 
● Ke studiu budou uchazeči přijati podle pořadí stanoveného dle počtu bodů dosažených            

v testu. 
● Bodovou hranici pro přijetí stanoví předem děkan fakulty. 
● V případě malého počtu přihlášených uchazečů může děkan svým opatřením se souhlasem           

sekční vědecké rady upustit od přijímací zkoušky a budou přijati všichni uchazeči o studium             
daného studijního oboru, kteří splní stanovené vzdělání. 

 

 

Přihláška ke studiu a Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením  

Přihláška se podává zpravidla elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému         
Univerzity Karlovy, případně na formuláři SEVT 49 145 0. 

V případě zájmu o více studijních oborů se podává přihláška pro každý obor zvlášť. 
Elektronicky se podává přihláška prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity         
Karlovy na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Vyplněnou přihlášku je třeba ve          
studijním informačním systému elektronicky odeslat nejpozději do 30. dubna 2017.  

 
Poplatek se hradí za každou podanou přihlášku a je splatný ke dni 30. dubna 2017.  
Výše poplatku při elektronickém podání přihlášky činí 590,-- Kč, v případě podání přihlášky            
v listinné podobě činí 640,-- Kč. 
V případě podání přihlášky v listinné podobě je třeba ke každé přihlášce pevně připojit doklad              
o zaplacení poplatku (např. ústřižek poštovní poukázky, vytištěný záznam z internetového          
bankovnictví o provedení úhrady, výpis z účtu potvrzující provedení úhrady, stvrzenka o složení             
částky v hotovosti v pokladně banky). Do poznámky pro příjemce uveďte jméno uchazeče             
a obor, ke kterému se přihláška vztahuje, specifický symbol se neuvádí. 

Platební údaje: 
Název účtu: Univerzita Karlova 
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Číslo účtu: 107-6772880287/0100, KB Praha - město, Václavské náměstí 42, 114 07, Praha 1 
Konstantní symbol: 0308 
Variabilní symbol: 988018 
IBAN: CZ5701000001076772880287 
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX 
Specifický symbol: číslo ID vygenerované informačním systémem po podání přihlášky (pouze           
při elektronickém podání přihlášky) 
Do poznámky pro příjemce uvést jméno uchazeče a obor, ke kterému se přihláška vztahuje. 
 
Při platbě ze zahraničí je nutno uhradit veškeré bankovní poplatky. 
Platby v hotovosti fakulta nepřijímá. 
 
V případě, že přihláška nesplňuje stanovené náležitosti nebo nebyl zaplacen poplatek za úkony           
spojené s přijímacím řízením, fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu           
k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li v této lhůtě nedostatky uchazečem odstraněny, řízení ve           
věci přijetí ke studiu bude zastaveno. Poplatek je nevratný v kterékoliv fázi přijímacího řízení.  
 
Přijímací zkouška 

Řádný termín: 13. – 15. června 2017 
Náhradní termín: 27. června 2017  

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně             
požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se               
uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů,            
zejména zdravotních. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou            
ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 12. - 16.              
června 2017. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací             
zkoušce. Další náhradní termín se nepřipouští. 

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení,           
požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději d 31. března            
2017 podat písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení           
přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního           
odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.  
Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného řízení, nelze jej při             
rozhodování zohlednit.  
● Přijímací zkouška je jednokolová písemná formou testu 
● Předměty přijímací zkoušky jsou specifikovány v přehledu studijních programů a oborů  
● V případě podání přihlášky ke studiu dvou a více studijních oborů se shodnými předměty              

přijímací zkoušky uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku ze shodného předmětu pouze           
jednou 

● Každý test (předmět přijímací zkoušky) je hodnocen maximálně 100 body.  
● Testy přijímací zkoušky jsou v českém jazyce 
● Termíny zkoušky z jednotlivých předmětů se nepřekrývají. 

 

2 

Návrh pro KD 1/2017 



Podmínky PŘ 2017/18 ke studiu bakal. SO Geogr. – vzděl. – 1obor  – PřF UK 

 

Obsahová náplň odborného testu z klasické archeologie vychází z platných učebnic dějepisu pro           
gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia          
a z platných kurikulárních dokumentů; zařazeny budou navíc otázky zjišťující zájem o obor           
a vycházející z doporučené četby. Obsahová náplň testu všeobecných studijních předpokladů          
(modelové otázky) bude ověřovat studijní předpoklady, schopnost logického myšlení         
a deskripční zručnost.  

 
Doporučená četba: 
Barker, G. – Rasmusen, T. 2005: Etruskové. Praha. 
Borbein, A.H. – Hölscher, T. – Zanker, P. 2000: Klassische Archäologie. Eine Einführung. 
Berlin. 
Bouzek, J. 2003: Etruskové, jiní než ostatní národy. Praha. 
Bouzek, J. – Kostomitsopulos, F. – Sklenář, K. 1984: Dějiny archeologie II. Praha. 
Bouzek, J. – Ondřejová, I. 1989: Periklovo Řecko. Praha. 
Bouzek, J. – Ondřejová, I. 2004: Řecké umění. Učební texty. Praha. 
Bouzek, J. – Ondřejová, I. – Musil, J. 1997: Úvod do klasické archeologie, Praha. 
Buchvaldek, M. 1985: Dějiny pravěké Evropy. Praha. 
Burian, J. – Oliva, P. 1984: Civilizace starověkého Středomoří. Praha 
Durando, F. 1997: Řecko. Úsvit západní civilizace. Praha 
Hanuš, K. – Nesměrák, M. 1989: Vývoj architektury a umění I, skripta ČVUT. Praha. 
Hošek, R. – Marek, V. 1990: Řím Marka Aurelia. Praha. 
Hölscher, T. 2006: Klassische Archäologie, Grundwissen. Stuttgart. 
Liberati, A.M. – Bourbon, F. 1998: Starověký Řím. Praha. 
Marek, V. – Oliva, P. – Charvát, P. 2008: Encyklopedie dějin starověku. Praha. 
Novotná, M. (ed.) 2006: Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma. Bratislava. 
Pečírka, J. a kol. 1979: Dějiny pravěku a starověku I, II. Praha. 
Podborský, V. 2002: Dějiny pravěku a rané doby dějinné (skripta MU v Brně). Brno. 
 

 
Bližší informace poskytuje studijní oddělení fakulty. 

Pro poštovní kontakt:  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Studijní oddělení, 
Albertov 6, 128 43 Praha 2 
Pro osobní kontakt:  Studijní oddělení, Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2 
Tel.: + 420  221951155         
E-mail:  prihlaska@natur.cuni.cz  
Další informace jsou k dispozici na webové stránce: 
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studijni-oddeleni 
 
 
Studijní program: Geologie 

Studijní obory Forma 
zkoušky Testy přijímací zkoušky 
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Geologie – Klasická 
archeologie Písemná 

Klasická archeologie: 
1.) Umění a archeologie starověku – testové 
otázky 
2.) Dějiny starověku – testové otázky 
3.) Test obecných studijních předpokladů 
(kauzální myšlení a logika vůbec) – testové otázky 
4.) Nakreslit a popsat promítnutý předmět  
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