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Katedra středoevropských 
studií (KSES)
• Středoevropská studia (bc., nmgr.)
• Maďarská studia / Hungaristika
• Polonistika
• Slovakistika

• Středoevropská studia (bc.)
• Romistika – 13.00 hod. místnost 104
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Náplň setkání
• Proč studovat u nás?
• Jak studium u nás vypadá?
• Jak vypadají přijímací zkoušky?
• Dotazy
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Proč studovat u nás?
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#polonistika
• Polsko je druhým největším sousedem České 

republiky. Tyto dvě země vždy pojily, pojí a budou 
pojit velmi těsné kulturní, politické a ekonomické 
vztahy. Oba státy jsou členy Visegrádské čtyřky, 
regionálního uskupení úzké vzájemné spolupráce.
• Polsko je největší visegrádskou zemí s potenciálem 

ovlivňovat dění v našem regionu i na scéně 
Evropské unie.
• Zároveň je polština velmi blízká češtině, což 

Čechům značně usnadňuje, aby se tento jazyk 
naučili.
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#polonistika
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#maďarskástudia
• Rozumět maďarštině a Maďarsku je exkluzivní 

schopnost. V České republice mnoho takových 
odborníků není.
• Maďarsko je téměř sousedem České republiky. 

Tyto dvě země vždy pojily, pojí a budou pojit velmi 
těsné kulturní, politické a ekonomické vztahy. Oba 
státy jsou členy Visegrádské čtyřky, regionálního 
uskupení úzké vzájemné spolupráce.
• KSES je jediným pracovištěm v České republice, 

které v současnosti studium maďarštiny a maďarské 
kultury v takovémto rozsahu nabízí.
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#maďarskástudia
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#slovakistika
• Slovensko je nejbližší partner České republiky, 

tyto dvě země spojuje společná minulost, 
sousedství a velmi intenzivní vzájemné 
kontakty.
• Přesto zůstává slovenština a Slovensko 

nedostatečně poznané. U nás se můžete stát 
odborníky.
• Česko-slovenské jazykové, kulturní a politické 

vztahy jsou velmi bohaté. Naše slovakistika se 
právě na tyto vztahy zaměřuje.
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#slovakistika
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Společné 
zasedání 
vlád České a 
Slovenské 
republiky na 
zámku 
Valtice



Co se naučíte?
• Ovládat jazyk
• Ovládnout znalosti o reáliích, dějinách a 

literatuře
• Samostatně se orientovat v prostředí a 

v informačních zdrojích
• Mít základní znalosti z oblasti vědecké 

metodologie jednotlivých složek studia 
(jazykověda, literární věda, historie).
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Uplatnění absolventa
• V soukromém sektoru (např. ve firmách 

zaměřených na spolupráci s daným regionem nebo 
v zahraničních firmách vstupujících na český trh).
• V turistickém ruchu (průvodce, koordinátor CK 

apod.).
• V kulturní a mediální sféře (překladatelství, práce v 

médiích, kulturních periodicích, odborný či jazykový 
redaktor apod.).
• Ve veřejném sektoru, státních institucích 

a diplomatických službách.
• V akademické sféře (vysoké školy, výzkumná 

centra apod.)
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Kombinovatelnost (bc.)
• v kombinaci s kterýmkoli programem 

bakalářského studia FF UK umožňujícím 
sdružené studium
• doporučujeme třeba programy: český jazyk a literatura, 

němčina pro překlad a tlumočení, historie, etnologie, 
sociologie, nizozemština atd.

• v kombinaci s jinou specializací programu 
Středoevropská studia
• samostatně (tj. pouze danou specializaci)
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Náplň studia (bc.)
• Seznamy (povinných) předmětů:
• Maďarská studia (samostatné, sdružené)
• Polonistika (samostatné, sdružené)
• Slovakistiky (samostatné, sdružené)
• v úplnosti: https://www.ff.cuni.cz/studijni-plany/

• Volitelné předměty
• z obměňované nabídky KSES, např.:

• Současné Maďarsko
• „Rock, Honor, Ojczyzna“ – polské reálie po 1989 v alternativní 

hudbě
• Tatry z hlediska národní symboliky

• z celé Univerzity Karlovy
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https://kses.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/53/2019/01/KSES_bc_HU1_predmety.pdf
https://kses.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/53/2019/01/KSES_bc_HU2_predmety.pdf
https://kses.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/53/2019/01/KSES_bc_PL1_predmety.pdf
https://kses.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/53/2019/01/KSES_bc_PL2_predmety.pdf
https://kses.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/53/2019/01/KSES_bc_SK1_predmety.pdf
https://kses.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/53/2019/01/KSES_bc_SK2_predmety.pdf
https://www.ff.cuni.cz/studijni-plany/


Náplň studia (nmgr.)
• jazykové předměty (cvičení, stylistika, vývoj)
• překlad (teorie a praxe)
• literatura (maďarská, polská i slovenská)
• etnologie střední Evropy (menšiny, lingvistika)
• metodologické předměty
• další jazyk areálu
• v úplnosti: https://www.ff.cuni.cz/studijni-plany/
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https://www.ff.cuni.cz/studijni-plany/


Kromě studijního plánu...

17



Exkurze...
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Krakov



Návštěvy hostů...
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prof. Jerzy Bartmiński (Univerzita Marie Curie-
Skłodowské, Lublin)



Studium v zahraničí...
• letní školy
• 1–2semestrální pobyty
• Erasmus+

• Maďarsko: 2x Budapešť, Pécs
• Polsko: Varšava, Krakov, Poznaň, Wroclaw, Gdaňsk, 

Katovice, Lublin
• Slovensko: 

• CEEPUS
• mezivládní smlouvy
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Spolupráce se zahraničními 
institucemi...
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Berlín, listopad 2019
Studentský workshop (Univerzita bratří 
Humboldtů v Berlíně, Univerzita Karlova, 
Vídeňská univerzita, Varšavská 
univerzita, ELTE Budapešť)



Spolupráce s kulturními 
instituty...
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Polský institut Maďarský institut



Akce mimo univerzitu...
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Svět knihy



Neformální setkávání...
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Prahuka (Facebook)

https://www.facebook.com/groups/prahuka/


Přijímací zkoušky (bc.)
• obecné informace
• https://www.ff.cuni.cz/uchazec/

• informace k programu Středoevropská studia
• https://kses.ff.cuni.cz/uchazec/
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https://www.ff.cuni.cz/uchazec/
https://kses.ff.cuni.cz/uchazec/


Přijímací zkoušky (bc.)
• Přijímací zkouška je jednokolová a spočívá v 

ústním pohovoru na následující témata:
• motivace ke studiu (max. 20 bodů)
• obecné jazykovědné znalosti (max. 20 bodů)
• základní znalosti literatury specializace (max. 20 

bodů)
• základní znalosti společensko-politického vývoje 

země specializace (max. 20 bodů)
• diskuze nad seznamem přečtené odborné literatury 

a beletrie (max. 20 bodů) – seznam přineste s sebou 
na přijímací zkoušku
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Přijímací zkoušky (bc.)
• Jak se připravit?
• Žádná konkrétní povinná literatura k přípravě na 

přijímací zkoušku není předepsána.
• Doporučujeme, aby si uchazeč/ka k přípravě – dle 

svého uvážení – vybral/a některé z titulů uvedených 
na stránkách
• Maďarská studia
• Polonistika
• Slovakistika

• zpravodajství o dané zemi, Wikipedia apod.
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https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/hungaristika/
https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/polonistika/
https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/slovakistika/


Přijímací zkoušky (nmgr.)
• Přijímací zkouška je jednokolová
• Písemná příprava
• Pohovor
• motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
• ověření praktických a teoretických jazykových 

znalostí (max. 25 bodů)
• diskuze nad předloženým seznamem odborné 

literatury a beletrie (max. 30 bodů)
• ověření znalostí literárního a společensko-

politického vývoje střední Evropy (max. 25 bodů)
• Více informací a přihláška zde
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https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php%3Fdo=detail_obor&id_obor=22770


Přihlášky
• bakalářské studium: do 29. 2. 2020
• navazující magisterské studium: do 31. 3. 2020

• podání přihlášky (bc.): bit.ly/kses2020
• podání přihlášky (nmgr.): zde
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http://bit.ly/kses2020
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php%3Fdo=detail_obor&id_obor=22770


Kontakt
• https://kses.ff.cuni.cz
• kses@ff.cuni.cz
• Facebook: kses.ff.cuni
• Instagram: kses_ff_cuni
• hlavní budova FF UK, nám. Jana Palach 2, Praha
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https://kses.ff.cuni.cz/
http://ff.cuni.cz
https://www.facebook.com/kses.ff.cuni/
https://www.instagram.com/kses_ff_cuni/


Dotazy?

https://kses.ff.cuni.cz/uchazec
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https://kses.ff.cuni.cz/uchazec

