
MÁTE  ZÁJEM  O  STUDIUM  FILOZOFIE  
A SPOLEČENSKÝCH VĚD? 

 
Je tu nová příležitost! 

 
Na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové otevíráme v akademickém roce 
2008/2009 tříletý bakalářský studijní obor FILOZOFIE A SPOLEČENSKÉ VĚDY  
v kombinované formě studia.  
 
Studijní program: B6101 Filozofie 
Studijní obor: Filozofie a společenské vědy 
Bakalářské studium, kombinovaná forma studia, standardní doba studia – 3 roky 
Výuku zajišťuje: Ústav filosofie a společenských věd, pracoviště Filozofické fakulty Univerzity 
Hradec Králové  
 
Profil a uplatnění absolventa 

Absolvent bude vzdělán nejenom ve filozofii, ale osvojí si i základy dalších 
společenských věd. Bude tedy připraven k navazujícím magisterským studiím v oblasti 
filozofie i společenských věd. Všeobecný rozhled, který získá, a zejména schopnost 
kritického myšlení povedou i k možnosti jeho uplatnění ve veřejné správě, v oblasti 
neziskových organizací, médií a veřejného (včetně politického) života. Bude vybaven i 
základními dovednostmi z oblastí práce s počítačem, argumentace, sociologických výzkumů, 
tvůrčího psaní a mediální komunikace; rozvine též své jazykové znalosti a osvojí si 
dovednosti spojené s analýzou a tvorbou odborných textů. 
 
Charakteristika oboru 

Student se seznámí jak s dějinami filozofie, tak především se současnými filozofickými 
debatami o pojetí filozofie. Důraz je kladen na filozofickou reflexi odlišných východisek, 
metod a metodologií jak filozofie samotné, tak dalších společenských věd, jako jsou 
sociologie, kulturní a sociální antropologie, ekonomie atd. (Zdůrazněn tedy bude pohled na 
filozofii nikoli jako na spekulativní, do sebe uzavřenou disciplínu, ale jako na aktivitu 
aplikovatelnou na společenské problémy v reflexi společenských věd.) Cílem studia je 
v souladu s posláním Filozofické fakulty pochopení zejména vazeb mezi filozofií, 
společenskými vědami a společenskou praxí, a sociologického myšlení. 
 
Přijímací zkoušky 
Uchazeči o studijní  obor Filozofie a společenské vědy, forma kombinovaná budou vybráni 
na základě výsledku dosaženého v testu Obecných studijních předpokladů  (OSP). 
Zájemci o tento obor se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje přímo u společnosti Scio na 
adrese www.scio.cz/nsz , případně telefonicky na čísle 234 705 555.  

Termíny zkoušek OSP v květnu: 
-                  1.května 2008 (uzávěrka přihlášek na tento termín je již 15. dubna 2008) 
-               31. května 2008 (uzávěrka přihlášek na tento termín 16. května 2008) 

 
„Přihlášky na VŠ“ uchazečů o studium oboru Filozofie a společenské vědy, forma 
kombinovaná, bude přijímat studijní oddělení FF UHK do 20.5.2008. Administrativní poplatek 
za podání přihlášky pro tento obor je 300,- Kč. 
 
Výuka bude probíhat v cyklech konzultací přibližně 6x za semestr, vždy v pátek a sobotu, 
denně 8 hodin.  
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů cca 50.  


