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POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 
 
 
Vážená uchazečko, vážený uchazeči, 
 
potvrzuji přijetí Vaší přihlášky/Vašich přihlášek ke studiu garantovanému Filozofickou fakultou Univerzity 
Palackého v Olomouci pro akademický rok 2022/2023. Po zaevidování přihlášky Vám bylo vygenerováno 
v databázi uchazečů univerzitní číslo, které je uvedeno v záhlaví tohoto dopisu. Na základě podané přihlášky 
Vás zvu k přijímací zkoušce. 
 
Ústní přijímací zkouška se koná dne 6. září 2022 na Filozofické fakultě UP v Olomouci, Křížkovského 10. 
 
K prezenci se dostavte v 8:00 do zasedací místnosti děkanátu fakulty (vchod C, 1. poschodí, místnost 
číslo 2.25).  
 
U prezence před zkouškou předložíte: 
 tuto pozvánku; 
 cestovní pas nebo jiný úřední doklad Vaší totožnosti; 
 dokument, který dosvědčuje, že jste cizincem, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná 

ochrana v souladu se zákonem č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným 
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace; 

 úředně ověřené dokumenty o svém předchozím získaném vzdělání (informace viz 
https://www.upol.cz/studenti/studium/uznani-zahranicniho-vzdelani-za-ucelem-prijeti-ke-studiu/). V 
případě, že požadované dokumenty nemáte k dispozici, připravte si vyplněné Čestné prohlášení viz 
příloha.; 

 motivační dopis/y v české jazyce. 
 

Ústní přijímací zkoušky budou probíhat od 9:00 do 13:00 dle rozpisu, který obdržíte při prezenci. Přijímací 
zkouška proběhne formou ústního pohovoru, který ověří motivaci uchazeče ke studiu a zájem o vybrané 
studium a bude probíhat v českém jazyce. 
 
Další informace: 
 O navržení na přijetí ke studiu budou uchazeči elektronicky informováni po zasedání přijímací komise 

děkana od 9. 9. 2022. Oznámení o navržení k přijetí najdete po přihlášení ve své elektronické přihlášce 
v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/). „Oznámení o navržení k přijetí“ Vám již 
nebude zasláno poštou.  

 Uchazeči, kteří nebudou přijati ke studiu, obdrží písemné rozhodnutí. Odvolací řízení bude probíhat na 
Univerzitě Palackého do 29. 9. 2022, poté obdrží uchazeči výsledné rozhodnutí. 

 Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek nezajišťujeme. 
 Náhradní termín zkoušky nebude vyhlášen. 
 
Přeji Vám mnoho úspěchů u přijímací zkoušky. 
                             
 

         doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. v. r. 
                                                                     děkan  FF UP 
Vyřizuje: Ing. Pavlína Grigárková 

 vedoucí studijního oddělení 
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