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Tříletý bakalářský studijní program  

Středoevropská studia: 

Polonistika 

 

 

Proč studovat polštinu na Katedře středoevropských studií? 

• 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. 

• Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup. 

• Studium v centru Prahy dává mnoho unikátních možností – včetně 
možnosti navštěvovat kulturní programy Polského institutu a 
Velvyslanectví polské republiky, se kterými naše katedra spolu-
pracuje. 

• Polsko je blízko a díky bohaté nabídce stipendií můžete během studia 
vyjet na stáž na nejlepší polské univerzity. 

 

Polonistiku lze studovat samostatně i v kombinaci s jinými studijními programy na 
FF UK. Kombinovat tento program s tzv. „velkými obory“ (např. český jazyk a 
literatura, němčina pro překlad a tlumočení, historie, etnologie, sociologie) může 
přinést jistotu uplatnění a zároveň potřebnou konkurenční výhodu a potřebný 
rozhled ve středoevropském, tedy „našem“ regionu. 

 

Co se naučíte? 

• Ovládat polštinu přinejmenším na stupni B2. 

• Ovládnout znalosti o polských reáliích, dějinách a literatuře. 

• Samostatně se orientovat v polském prostředí a v informačních 
zdrojích, které jsou v polském jazyce a/nebo se týkají Polska. 

• Mít základní znalosti z oblasti vědecké metodologie jednotlivých 
složek studia (jazykověda, literární věda, historie). 

 

Kde se můžete uplatnit? 

• V soukromém sektoru (např. ve firmách zaměřených na spolupráci 
s daným regionem nebo v zahraničních firmách vstupujících na český 
trh). 

• V turistickém ruchu (odborný průvodce, koordinátor CK apod.). 

• V kulturní a mediální sféře (práce v médiích, kulturních periodicích, 
monitoring polských médií, odborný či jazykový redaktor apod.). 

• Ve veřejném sektoru, státních institucích a diplomatických službách. 

• V akademické sféře (vysoké školy, výzkumná centra apod.) 

• atd. 

 

Absolvent bakalářské specializace Polonistika může v případě zájmu pokra-

čovat na našem dvouletém navazujícím magisterském programu Středo-

evropská studia: polonistika. 

VÍCE INFORMACÍ: 

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

https://www.facebook.com/kses.ff.cuni 

kses@ff.cuni.cz 

Katedra středoevropských studií 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

nám. Jana Palacha 2, 116 38  Praha 1 
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