


Katedra slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci

• Nabízí možnost studia polské, ruské a ukrajinské filologie v rámci

akreditovaných samostatných a dvouprogramových studijních programů.

• Katedra má akreditované bakalářské a magisterské studijní programy

v prezenční formě studia a doktorské studijní programy v prezenční

i kombinované formě studia.

• Široká možnost zahraničních studijních pobytů i zahraničních pracovních

stáží.



Sekce polonistiky

Akreditované studijní programy Prezenční

forma

Kombinovaná 

forma

Bakalářské studium

Polská filologie 

dvouprogramové tříleté studium

ano ne

Polská filologie

samostatné tříleté studium

ano ne

Polská filologie se specializací na 

překladatelskou a hospodářskou praxi

samostatné tříleté studium

ano ne

Navazující magisterské studium

Polská filologie 

dvouprogramové dvouleté studium

ano ne

Polská filologie se specializací na překlad

samostatné dvouleté studium

ano ne

Doktorské studium

Srovnávací slovanská filologie

samostatné čtyřleté studium

ano ano



Sekce rusistiky

Akreditované studijní programy Prezenční

forma

Kombinovaná 

forma

Bakalářské studium

Ruská filologie 

dvouprogramové tříleté studium

ano ne

Ruská filologie 

samostatné tříleté studium

ano ne

Ruská filologie se specializací na 

překladatelskou a hospodářskou praxi

samostatné tříleté studium

ano ne

Navazující magisterské studium

Ruská filologie 

dvouprogramové dvouleté studium

ano ne

Ruština pro překladatele

samostatné dvouleté studium

ano ne

Doktorské studium

Ruská literatura – samostatné čtyřleté studium ano ano

Ruská jazyk – samostatné čtyřleté studium ano ano

Srovnávací slovanská filologie

samostatné čtyřleté studium

ano ano



Sekce ukrajinistiky

Akreditované studijní programy Prezenční

forma

Kombinovaná 

forma

Bakalářské studium

Ukrajinská filologie 

dvouprogramové tříleté studium

ano ne

Ukrajinská filologie se specializací na 

překladatelskou a hospodářskou praxi

samostatné tříleté studium

ano ne

Navazující magisterské studium

Ukrajinská filologie 

dvouprogramové dvouleté studium

ano ne

Doktorské studium

Srovnávací slovanská filologie

samostatné čtyřleté studium

ano ano



Mimostudijní aktivity katedry – sekce
polonistiky

podzimní Polské dny v Olomouci

dlouhodobá spolupráce s Polským institutem v Praze, Muzeem umění

Olomouc, festivalem Kino na hranici a řadou dalších kulturních institucí

překladatelská a tlumočnická praxe ve firmách a institucích v Polsku a ČR,

v Českém centru ve Varšavě

řada úspěšných grantových projektů na zvýšení konkurenceschopnosti

našich studentů na trhu práce

společné studentské akce a výlety



Mimostudijní aktivity katedry – sekce rusistiky

− Ruský klub Olomouc při FF UP – studentský klub pořádající pravidelné

setkání studentů, výstavy, diskuze aj.

− Katederní večírky

− „Univerzita v přírodě“ – každoroční letní škola s přednáškami a výlety

− Katedra během semestru pořádá několik diskuzí se zajímavými odborníky

a dalšími hosty z domova i ze zahraničí



Mimostudijní aktivity katedry – sekce
ukrajinistiky

katederní večírky

příprava divadelních představení a jejich prezentace

organizace a účast na Dni Ukrajiny

možnost účastnit se přednášek nad rámec vyučování (různí zvaní hosté z

oblasti kultury, literatury, překladu, umění)

překladatelské soutěže (ve spolupráci s Asociací ukrajinistů)

účast či organizace Olomouckého sympozia ukrajinistů střední a východní

Evropy



Studium v zahraničí – sekce polonistiky

− Plně hrazené letní jazykové kurzy v Polsku ihned po 1. ročníku

− Přímá smlouva v programu Erasmus+: Varšava, Vratislav, 
Lublin, Poznaň, Katovice, Lodž a další univerzity

− V rámci dalších programů si můžete vybrat prakticky každou 
vysokou školu v Polsku



Studium v zahraničí – sekce rusistiky

Výjezdy do Ruska a Běloruska jsou v současné době
vzhledem k bezpečnostní a mezinárodněpolitické situaci
pozastaveny.
Dříve:

− velké množství meziuniverzitních smluv s předními ruskými a 
běloruskými pracovišti (Moskva, Petrohrad, Tomsk, Kostroma, 
Minsk)

− ERASMUS+, AIA MŠMT (Dům zahraničních služeb)
− pracovní stáže v Českém centru v Moskvě i ruských firmách po 

celé zemi
− vstřícný přístup při uznávání kreditů ze zahraničí



Studium v zahraničí – sekce rusistiky

výjezdy do evropských zemí:

− ERASMUS (Evropa), CEEPUS (střední Evropa)

− spolupráce s předními rusistickými pracovišti v Evropě (Velká
Británie, Německo, Rakousko, Itálie, Belgie, Slovensko, Polsko)

− vstřícný přístup při uznávání kreditů ze zahraničí



Studium v zahraničí – sekce ukrajinistiky

Výjezdy do Ukrajiny jsou v současné době vzhledem 
k bezpečnostní a mezinárodněpolitické situaci pozastaveny.
Dříve:

− Kyjev, Lvov, Ivano-Frankivsk, Žytomyr, Černovice, Užhorod

− Meziuniverzitní smlouvy Ministerstva školství

− Smlouvy Erasmus

− Freemover



Přijímací řízení – Přihláška

− E-přihláška
https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml

− Termín podání e-přihlášek:
▪ do 15. března
▪ Poplatek 690,- Kč

− Maturitní vysvědčení (Bc.)
▪ neposílá se předem

▪ nutné mít až v den zápisu do studia
29. 8. – 1. 9. 2023

(náhradní termín zápisu: 14. 9. 2023 – jen pro uchazeče, kteří neměli 

v době řádného termínu zápisu ukončenou předchozí etapu vzdělání)

https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml


Přihlášky

− Počet přihlášek uchazeče:

− Jeden studijní program

✓ Více přihlášek

− Kombinace dvou studijních programů

✓ Více přihlášek



Přijímací zkoušky na FF UP 
Bakalářské studium

Všechny Bc. obory katedry slavistiky FF UP

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní

oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách.

Ukázka testů přijímacího řízení – web www.upol.cz záložky Filozofická

fakulta | Uchazečům | Přijímací řízení | Testy a zprávy…

Odkaz: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202223/#c62977

http://www.upol.cz/
https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202223/#c62977


Přijímací zkoušky na FF UP
Navazující magisterské studium
Ústní pohovor*:

Polská filologie – dvouprogramové dvouleté studium a

Polská filologie se specializací na překlad – samostatné dvouleté studium a

Ukrajinská filologie – dvouprogramové dvouleté studium

*otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním

a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozprava proběhne na základě

písemného projektu budoucí diplomové práce (lze využít text bakalářské práce,

resp. jiné odborné práce). Písemný projekt v rozsahu 3 stran předloží uchazeč

přímo u zkoušky atd.



Přijímací zkoušky na FF UP
Navazující magisterské studium
Písemný test*:

Ruská filologie – dvouprogramové dvouleté studium a

Ruština pro překladatele – samostatné dvouleté studium

*Písemný test (max. 60 min) obsahuje otázky z programu, na který se

uchazeč hlásí, překlady textů, samostatný písemný projev. Podrobnější informace

o průběhu, otázkách a přípravě jsou uvedeny v katalogu programů.



Přijímací zkoušky na FF UP – obecně

Bakalářské studium

− písemné: 13. – 14. 5. 2023 (v případě většího počtu uchazečů 

i 20. – 21. 5. 2023)

− ústní: jen pro program Angličtina se zaměřením na komunitní 

tlumočení a překlad a pro program Psychologie

22. 5. – 26. 5. 2023

na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT

(písemný test z příslušného zaměření programu), který se koná v těsné

návaznosti na písemný test SPF v tentýž den.

- v případě podání více přihlášek student píše jen jeden SPF, který se započítává do výsledku všech programů

v podaných přihláškách



Přijímací zkoušky na FF UP – obecně

Navazující magisterské studium:

− Navazující magisterské samostatné a se specializací: 12. 6. 2023

− Navazující magisterské sdružené - maior a minor: 13. 6. 2023

Doktorské studium:

− 16., 20. a 21. 6. 2023



Nejčastěji kladené otázky

Do kdy musím podat přihlášky ? 

➜ Do 15. března, viz https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/

Kolik bude stát přihláška? 

➜ 690,– Kč za každou elektronickou přihlášku.

Jakou úroveň jazyka musím mít, když chci nastoupit do bakalářského

studia?

➜ Pro Bc.: u ruského jazyka úroveň A1 dle SERR, u polského

a ukrajinského jazyka se nepředpokládá vstupní znalost jazyka; 

pro Mgr.: úroveň B2 dle SERR pro všechny studované obory.

Mohu během studia vyjet do zahraničí? 

➜ Ano, viz “Studium v zahraničí”.

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/


Nejčastěji kladené otázky

Kde se mohu uplatnit?

➜ absolventi Bc. oborů: ve sféře překladů a tlumočení, ve firmách

zaměřených na mezinárodní obchod, v jazykových školách, státní

správě, cestovním ruchu (delegáti, průvodci) a kulturních institucích;

➜ absolventi Mgr. oborů: kromě zmíněných sfér se naši absolventi

zpravidla uplatňují v pedagogické praxi (rusistika a polonistika

umožňují získání aprobace v oboru), v diplomatických službách nebo

v oblasti médií a nakladatelství.



A KDE SE MŮŽETE O NAŠÍ KATEDŘE 
DOVĚDĚT VÍCE?
− Sociální sítě (Facebook + Instagram)

− FB sekce rusistiky: 

https://www.facebook.com/RusistikaOlomouc

− Instagram sekce rusistiky: 

https://www.instagram.com/rusistika_ffup/

− FB sekce polonistiky: 

https://www.facebook.com/polonistika.olomouc

− Instagram sekce polonistiky: 

https://www.instagram.com/polonistika_up_olomouc/

− FB sekce ukrajinistiky: 

https://www.facebook.com/Ukrajinistika-UP-Olomouc-422130638148815

https://studuj.polstinu.upol.cz/
http://newstudujrustinu.upol.cz
http://newstudujukrajinstinu.upol.cz

https://www.facebook.com/RusistikaOlomouc
https://www.instagram.com/rusistika_ffup/
https://www.facebook.com/polonistika.olomouc
https://www.instagram.com/polonistika_up_olomouc/?fbclid=IwAR1wWJLn0vwlFf7ZOajARk2duP7YQdl5JhTUpjQfXWXcksIgdKd0piVTYkg
https://www.facebook.com/Ukrajinistika-UP-Olomouc-422130638148815
https://studuj.polstinu.upol.cz/
http://newstudujrustinu.upol.cz/
http://newstudujukrajinstinu.upol.cz/


PŘEJEME VÁM 

ŠŤASTNOU 

VOLBU


