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Chcete se dozvědět víc o kultuře a historii středoevropského regionu, ale i o nejaktuálnějším dění v Polsku, Maďarsku a na Slovensku? 
Chcete se naučit polsky nebo maďarsky? Chcete lépe poznat vzájemné česko-slovenské vztahy?

Přihlaste se ke studiu oboru Středoevropská studia!
Nabízíme areálově koncipované bakalářské a navazující magisterské studium se třemi specializacemi: 

polština, maďarština a slovenština. 
V rámci studia se lze dále profilovat – naši studenti se zaměřují na praktický jazyk, překladatelství, literaturu daného areálu, jeho
historii nebo na fungování vzájemných kulturních a hospodářsko-politických vazeb mezi zeměmi tzv. Visegrádské skupiny
Uchazečům nabízíme zajímavé multidisciplinární studium a hlubší poznání vybraného regionu. Budete mít možnost využít atraktivního
studia v zahraničí nebo spolupracovat na zajímavých projektech realizovaných na Katedře středoevropských studií.

Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu: 

- bakalářské studium: do 28. února 2017

- navazující magisterské studium: do 31. března 2017

Více informací najdete na stránce: www.kses.ff.cuni.cz
__________________________________________________________________

Obor Středoevropská studia
- tříleté bakalářské studium (jedno- i dvouoborové); 

- dvouleté navazující magisterské studium (jednooborové); 
__________________________________________________________________________

Charakteristika oboru 
Tříleté bakalářské studium: 

Bakalářské studium oboru Středoevropská studia sestává ze studia
zvoleného areálového jazyka (maďarštiny, polštiny nebo slovenštiny)
a studia novodobého literárního, společenského a politického vývoje
středovýchodní Evropy (zemí tzv. Visegrádské skupiny).
Jde o vícedisciplinární studium v pojetí cizí jazyk a areálová studia.
Dvouoborová středoevropská studia lze kombinovat se všemi
dvouoborovými studijními plány bakalářského studia na Filozofické
fakultě UK.

Dvouleté navazující magisterské studium:

Magisterský studijní obor Středoevropská studia je koncipován jako
dvouleté prezenční studium v pojetí cizí jazyky v synchronní a vývojové
perspektivě a areálová studia (podle zvolené specializace: polonistika,
hungaristika nebo slovakistika). Neomezuje se na jednu národní filologii,
ale je zkonstruován jako integrované studium přirozených složek
areálového studia včetně složky jazykové: praktický jazyk, jazykověda,
literární věda, dějiny, kulturně-společenský kontext a politické reálie
regionu.



Bakalářské studium:
• Kulturní a společensko-politické reálie zvoleného regionu
• Spisovný jazyk zvoleného jazykového areálu (fonetika a fonologie, 

morfologie, syntax a lexikologie)
• Praktická cvičení ze zvoleného areálového jazyka
• Čtení a interpretace textů ve zvoleném areálovém jazyce
• Psaní textů ve zvoleném areálovém jazyce
• Dějiny středoevropských literatur (s důrazem na literaturu 

zvoleného areálu)
• Historická geografie středoevropského prostoru
• Základy ediční a redakční práce s textem

Navazující magisterské studium:
• Vývoj a dějiny polštiny/maďarštiny
• Teorie etnicity
• Teorie a kritika překladu
• Překlad odborných textů
• Překlad uměleckých textů
• Lingvistická antropologie střední Evropy
• Stylistika zvoleného areálového jazyka
• Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě (I–III)
• Vývoj střední Evropy od r. 1945 do r. 1989
• Nacionalismus a národnostní menšiny ve střední Evropě

Co se naučíte:
- jazyk dané areálové oblasti (na bakalářském stupni na úrovni B2, na magisterském stupni na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky)
- druhý areálový jazyk (na magisterském stupni na úrovni B1)
- získáte přehled o literatuře, dějinách, kultuře a politice středoevropského regionu
- budete schopni kriticky hodnotit aktuální společenský, kulturní a politický vývoj v zemích středovýchodní Evropy
- naučíte se překládat ze zvoleného areálového jazyka i do něj

Vybrané studijní předměty:

Uplatnění absolventů:

- praktické uplatnění získaných jazykových dovedností, například ve firmách zaměřených na spolupráci s daným regionem (regionální rozvoj,
regionální fundraising apod.)
- překladatelství a tlumočnictví
- kulturní a mediální sféra (práce v médiích, kulturních periodicích a dalších kulturních institucích, monitoring středoevropských médií a tvorba
informačních bází, odborný či jazykový redaktor, editor apod.)
- turistický ruch (odborný průvodce, koordinátor cestovní kanceláře apod.)
- diplomatické služby a práce ve státní sféře (spolupráce s jednotlivými jazykovými a kulturními regiony, státní instituce specializující se na kulturní,
diplomatické a obchodní aktivity v regionu střední Evropy – např. Česká centra, CzechTourism, CzechInvest apod., analytické služby, práce
v organizacích vyvíjejících aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce, v mezinárodních vládních i nevládních organizacích apod.)
- akademická sféra (vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, výzkumná centra; na magisterské studium oboru Středoevropská studia navazují dva
doktorské studijní programy: Slovanské jazyky a Slovanské literatury)

Přijímací řízení:

Bakalářské studium:
Jednokolová (ústní) zkouška – prověřuje motivaci uchazečů ke studiu a základní znalosti z obecné jazykovědy, středoevropských literatur, reálií
a společensko-politického vývoje střední Evropy, primárně dle zvolené specializace. Součástí zkoušky je i diskuse nad seznamem přečtené maďarské,
polské či slovenské beletrie, respektive odborné literatury.

Navazující magisterské studium:
Dvoukolová (písemná a ústní) zkouška.
1. kolo – písemná část (doba trvání 80 minut): jazykový test ověřující teoretické znalosti uchazeče z jazykovědy a praktické znalosti zvoleného

profilového jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
2. kolo – ústní část: prověření motivace uchazečů ke studiu; diskuse nad seznamem přečtené maďarské, polské či slovenské beletrie, respektive

odborné literatury; ověření znalostí historického, kulturního a literárního vývoje střední Evropy.

Katedra středoevropských studií FF UK
Nám. Jana Palacha 2; 116 38 Praha 1

www.kses.ff.cuni.cz
www.facebook.com/Katedra-středoevropských-studií-Univerzita-Karlova-v-Praze-205227189651204/


