
 
Přijímací zkouška na program Hebraistika a židovská studia (2020/21) 

 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 

 
Přijímací řízení na program Hebraistika a židovská studia pro zahájení studia v akademickém roce 
2022/23 je jednokolové, ústní. Veškeré oficiální informace naleznete na webové stránce 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/.  
 
Zde Vám chceme zprostředkovat jen základní vodítko, jak se na zkoušku připravit a kde nalézt 
další detaily. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit e-mailem a po dohodě i osobně 
nebo telefonicky (garant studijního programu: pavel.sladek@ff.cuni.cz). Rádi Vám poskytneme 
další podrobnosti a máme radost z Vašeho zájmu o program hebraistika. 
  
Základní informace  

• samostatné i sdružené studium 

• forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není 

• základní doba studia je 2 roky 

• jazykem studia je čeština 

 
Předpoklady ke studiu a příprava k přijímací zkoušce  

• oficiální a úplné znění podmínek naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-
rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/hebraistika-zidovska-studia_nmgr/ 
struktura a hodnocení zkoušky:  
1. předložení seznamu prostudované literatury a pohovor nad ním (max. 15 bodů) 
2. obecný kulturní a historický přehled s důrazem na židovské dějiny a kulturu (max. 30 

bodů) 
3. debata o předloženém nárysu uvažovaného tematického zaměření diplomové práce 

(max. 15 bodů) 
4. ověření znalosti hebrejštiny (uchazeč na místě volí z variant biblická nebo moderní 

hebrejština) (max. 30 bodů) 
5. ověření schopnosti práce s odborným textem v anglickém jazyce (max. 10 bodů) 

• následující seznam literatury chápejte jen jako ilustrativní výběr a nezapomeňte, že starší 
tituly jsou často k dispozici v knihovnách 

• minimální ani maximální počet titulů v seznamu není stanoven, pamatujte ale na to, že 
upřednostňujeme kvalitu před kvantitou; seznam má současně ukázat, jak komplexní a 
vážný je Váš zájem o studium programu 

 
Příklady literatury k přijímacím pohovorům  
Níže uvedené publikace jsou skutečně příklady – uchazeč si může vybrat pro svoji prezentaci 
v seznamu četby zcela jiné publikace, které považuje za reprezentativní pro svůj odborný profil a 
zájmy. V seznamu literatury lze samozřejmě uvádět také odborné články v češtině nebo v cizích 
jazycích, stejně jako kapitoly z monografií nebo i části monografií (v seznamu pak stačí uvést čísla 
stran nebo název kapitoly apod.). 
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