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Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru 
FILMOVÁ STUDIA 

 
 
 Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity 

zimní s. letní s. 
Povinné oborové předměty     

Workshop I AFV000026  Z + Zk 10 

Workshop II AFV000037  Z + Zk 10 

Workshop III AFV000038  Z + Zk 10 

Magisterský metodologický seminář A: Teorie AFV0000256 – / 2  Zk 3 

Magisterský metodologický seminář B: Historie AFV0000257  – / 2 Zk 3 

Diplomový seminář A AFV500001 – / 2  Z 4 

Diplomový seminář B AFV500002  – / 2 Z 6 
 
Povinně volitelné předměty 

   

PVP 1: Přednášky z dějin filmu  4 × Zk 4 × 4 

PVP 2: Teorie filmu  3 × Zk 3 × 4 

PVP 3: Seminář teorie a dějin filmu  3 × (Z + Zk) 3 × 6 

PVP 4: Cizí jazyk II úroveň B2 (A, N, F, R, I, Š, latina) 1  Zk 5 
 
Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby 
celkem za své studium získal 120 kreditů. 
 
Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 %. 
 
Státní závěrečná zkouška (první předmětů není stanoveno): 

SZ1. Obhajoba diplomové práce 
SZ2. a) Dějiny světového filmu; b) Dějiny českého a slovenského filmu; c) Teorie filmu a audiovizuální 

kultury. 
 
Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty: 51 + 50 = 101. Tato hodnota činí 84 % počtu 
120 kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky. 
 
Standardní doba studia: 2 roky 
 
Prerekvizity povinných a povinně volitelných předmětů: nejsou. 
 
ZMĚNA v souvislosti s reformou společného základu na FF UK, platná od 2016/17 retrospektivně: 
– zkouška B2- z Cizího jazyka II za 4 kredity byla nahrazena zkouškou B2 za 5 kreditů. Studenti, kteří si již 

zapsali zkoušku B2-, ji do konce ak. roku 2016/17 mohou splnit v původní podobě, poté jim bude studijním 
oddělením zapsána nová zkouška B2 z téhož jazyka. Studenti, kteří si zkoušku z Cizího jazyka II ještě 

                                                        
1 Student skládá zkoušku z jiného jazyka, než z jakého složil zkoušku v bakalářském studiu, celkově jsou za bakalářské a magisterské 
studium požadovány dva jazyky B2. Absolvoval-li student v bakalářském studiu jednu zkoušku B2 a jednu zkoušku z akademického 
čtení, skládá buď zkoušku B2 z dalšího jazyka nebo zkoušku B2 z téhož jazyka, z jakého v bakalářském studiu složil zkoušku z 
akademického čtení. Absolvoval-li student již v bakalářském studiu dva jazyky B2, je PVP 4 pokládán za splněný. Případné chybějící 
kredity je pak třeba nahradit volitelnými předměty. 
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nezapsali, si od 2016/17 zapisují novou zkoušku B2. Studentům, kteří do konce roku 16/17 splní zkoušku 
B2-, bude tato zkouška pro splnění povinnosti Cizí jazyk II platit. 

– případné chybějící kredity si student splní v rámci volitelných předmětů. 
Změna schválená proděkankou pro studium platná od 2017/18 retrospektivně: 
– původní povinný předmět Metodologický magisterský seminář (AFV00158) byl rozdělen na dva předměty: 

Magisterský metodologický seminář A: Teorie a Magisterský metodologický seminář B: Historie2.  
 
 

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN 
 
Pořadí plnění jednotlivých předmětů není předepsáno a je na vlastní volbě každého studenta. 
 

                                                        
2 Změna platí i pro studenty nastoupivší před rokem 2017/18 s tím, že studentům, kteří již splnili předmět Metodologický magisterský 
seminář (AFV00158) se nové předměty splní přes záměnnost. Studenti, kteří Metodologický magisterský seminář ještě nesplnili, si už 
zapisují předměty nové. 


