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Anglická filologie (sdružené studium) – seznam uchazečů, kteří si požádali o nahrazení části přijímací zkoušky  
(vyhodnocení uchazeči jsou uvedeni pod svými univerzitními čísly, čtěte prosím pečlivě všechny informace!): 

    
             univerzitní číslo 

uchazeče               
sdružené studium 

– kombinace 
programů 

další kombinace 
studijního programu 

test TOEFL nebo 
Certificate in Advanced 

English 

státní zkouška z AJ na 
české státní jazykové 

škole 

počet získaných 
bodů 

       355739 AFma-JAmi 
--- 

Ne Ne 0 

       373211 AFma-FFmi AFma-ITmi; ESmi Ano --- 100 

       368745 AFma-MVmi 
--- 

Ano --- 100 

       377268 AFma-NZmi 
--- 

Ano --- 100 

       376970 AFma-ŠFmi 
--- 

Ne Ne (pouze základní) 0 

       373442 AFma-ČFmi 
--- 

Ano --- 100 

       368299 Geografie- AFmi 
---- 

Ne Ne 0 

       375521 AFma-ČFmi 
--- 

Ano --- 100 

       372190 NFma-AFmi 
--- 

Ano --- 100 
       

*Uchazeči, kterým nebylo uznáno nahrazení části přijímací zkoušky (písemného testu z programu anglická filologie),  
se musí této části přijímací zkoušky zúčastnit tak, jak mají uvedeno ve své pozvánce k přijímací zkoušce. 
Ostatním uchazečům bylo nahrazení části přijímací zkoušky (písemného oborového testu z angličtiny) uznáno. 

     Tito uchazeči se již nemusí této části přijímací zkoušky zúčastnit, jako výsledek jim bude přiznán uvedený počet bodů. 
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Francouzská filologie (srdužené studium) – seznam uchazečů, kteří si požádali o nahrazení části přijímací zkoušky: 
 

        univerzitní číslo 
uchazeče              

sdružené studium – 
kombinace programů 

další kombinace 
studijního 
programu 

zkouška DELF 
úrovně B1 (60-

100b.) nebo B2 (80-
100b.), DALF C1 
nebo C2 (100b.) 

 

maturitní zkouška 
z FJ, VÝBORNĚ (100 

b),  VELMI DOBŘE (90 
b). 

 

státní jazyková 
zkouška z FJ, 

VÝBORNĚ (100 
b) nebo VELMI 
DOBŘE (90 b). 

 

počet získaných 
bodů 

 376915 EMma-FFmi 
 

---  Ano 
--- 

90 

 377109 ATma-FFmi 
 

Ano ---  
--- 

100 

 369542 POma-FFmi 
 

Ano --- 
--- 

60 

 372415 FFma-ČImi 
 

Ano --- 
--- 

90 

 361906 VUma-FFmi 
 

Ano --- 
--- 

90 

 372585 HIma-FFmi 
 

Ano --- 
--- 

70 

 368410 JAma-FFmi AFma-FFmi Ano --- 
--- 

100 

 375750 FFma-ITmi FFma-TRmi Ano --- 
--- 

80 

 370283 ESma-FFmi 
 

Ano --- 
--- 

90 

 378892 TRma-FFmi 
 

Ano Ano 
--- 

100 

 
        Nahrazení části přijímací zkoušky (písemného testu z programu francouzská filologie) bylo uznáno všem uvedeným uchazečům. 
Tito uchazeči se již nemusí této části přijímací zkoušky zúčastnit, jako výsledek jim bude přiznán uvedený počet bodů. 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
Španělská filologie (sdružené studium) – seznam uchazečů, kteří si požádali o nahrazení části přijímací zkoušky: 
 

        univerzitní číslo 
uchazeče                 

sdružené studium – 
kombinace 
programů 

další kombinace 
studijního 
programu  

další kombinace 
studijního 
programu  

certifikát DELE 
intermedio nebo 
jeho ekvivalent  

 

maturitní zkouška 
z ŠJ, s prospěchem 

výborně 

 

počet získaných 
bodů 

 369962 ŠFma-AFmi 
--- --- 

Ano --- 90 

 375180 AFma-ŠFmi 
--- --- 

--- Ano 90 

 373780 ŠFma-ITmi Geografie - ŠFmi 
--- 

Ano --- 90 

 370396 ŠFma-AFmi 
--- --- 

Ano --- 90 

 355078 ŠFma-ITmi 
--- --- 

Ano --- 90 

 
        Nahrazení části přijímací zkoušky (písemného testu z programu španělská filologie) bylo uznáno všem uvedeným uchazečům. 
Tito uchazeči se již nemusí této části přijímací zkoušky zúčastnit, jako výsledek jim bude přiznán uvedený počet bodů. 

 
 
Olomouc 6. 5. 2019 

Za správnost: Ing. Pavlína Grigárková, vedoucí Studijního oddělení FF UP 


