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Řádné zápisy do 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2019/20   

___________________________________________________________________________________________ 
 
Uchazeč o studium, který obdržel „návrh na přijetí ke studiu“ do 1. ročníku FF UP prezenčního nebo 
kombinovaného bakalářského studia v akademickém roce 2019/20, se dostaví k zápisu dle následujícího 
harmonogramu. 

 
Místo konání zápisu: Aula Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, Olomouc.  
 

Den konání 
zápisu 

Čas 
konání 
zápisu 

Typ studia Název zapisovaného studijního programu 

28. srpen 
2019 

8:30 Prezenční 
bakalářské 
studium 

jednoprogramy 

Archeologie  
Archivnictví  
Historické vědy  
Německá filologie  
Ekonomicko-manažerská studia 

  10:00 

__ „ __ 

Anglická filologie  
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a 
překlad  
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch 
Praktická nizozemská filologie  
Žurnalistika  

 12:00 

__ „ __ 

Česká filologie  
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve 
sdělovacích prostředcích 
Japonská filologie 
Korejština pro hospodářskou praxi 
Španělská filologie 

 13:30 
__ „ __ 

Čínská filologie 
Kulturní antropologie 
Muzikologie 
Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad 
Psychologie 

 15:00 

__ „ __ 

Teorie a dějiny výtvarných umění  
Polská filologie  
Polská filologie se specializací na překladatelskou a 
hospodářskou praxi  
Ruská filologie 
Ruská filologie se specializací na překladatelskou a 
hospodářskou praxi 
Ukrajinská filologie se specializací na překladatelskou a 
hospodářskou praxi 
Uměnovědná studia 
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29. srpen 
2019 

8:30 Prezenční 
bakalářské 
studium 
jednoprogramy  

Francouzská filologie 
Francouzská filologie se specializací na aplikovanou 
ekonomii 
Vietnamská filologie 

Prezenční 
bakalářské 
studium 
kombinace 
programů 

Čínská filologie v kombinaci se všemi programy  

Historické vědy v kombinaci se všemi programy 

 

10:00 Prezenční 
bakalářské 
studium 

kombinace 
programů 

Anglická filologie v kombinaci se všemi programy kromě 
Čínské filologie a Historických věd 
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a 
překlad v kombinaci se všemi programy kromě Čínské 
filologie a Historických věd 
Ekonomicko-manažerská studia v kombinaci se všemi 
programy kromě Čínské filologie a Historických věd 

 

12:00 

__ „ __ 

Česká filologie v kombinaci se všemi programy kromě 
Anglické filologie, Angličtiny se zaměřením na 
komunitní tlumočení a překlad, Čínské filologie, 
Ekonomicko-manažerských  studií a Historických věd 
Japonská filologie v kombinaci se všemi programy kromě 
Anglické filologie, Angličtiny se zaměřením na 
komunitní tlumočení a překlad, Čínské filologie, 
Ekonomicko-manažerských  studií a Historických věd 
Sociologie – Andragogika – prezenční kombinace 
programů 
Žurnalistika v kombinaci se všemi programy kromě 
Anglické filologie, Angličtiny se zaměřením na 
komunitní tlumočení a překlad, Čínské filologie, 
Ekonomicko-manažerských studií a Historických věd 
OSTATNÍ KOMBINACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ – 
všechny zbývající kombinace kromě VŠECH výše 
uvedených kombinací studijních programů 

 13:30 Kombinované 
bakalářské 
studium 

jednoprogramy 

Andragogika se specializací na personální rozvoj 

Migrační studia 

Řízení vzdělávacích institucí 

Sociální práce  
 15:00 

__ „ __ 

Archeologie 

Muzikologie 

Psychologie 
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