
             Katedra středoevropských studií FF UK – https://kses.ff.cuni.cz                                           Katedra středoevropských studií FF UK – https://kses.ff.cuni.cz  

 

Tříletý bakalářský studijní program  

Středoevropská studia: 

Romistika 

 

 

Proč studovat romštinu na Katedře středoevropských studií? 

• Romistika pěstovaná na naší katedře je unikátním oborem v České 
republice a jeden z mála takto koncipovaných oborů na světě. 

• Romové žijí ve většině evropských zemí a jsou součástí evropského 
kulturního prostředí po více než šest století. 

• Romština je největším menšinovým jazykem Evropy. Jen na území 
bývalého Československa má statisíce mluvčích a je nedílnou součástí 
jazykového dědictví našeho regionu. 

• Studentům pocházejícím z romských rodin nabízí možnost zasadit 
svou rodinou historii a životní zkušenost do širších historických 
a sociokulturních kontextů. 

• Rodilým mluvčím romštiny nabízí možnost získat přehled o struktuře 
jejich mateřského jazyka a osvojit si kompetence, které jim umožní 
s jazykem pracovat v roli překladatelů či učitelů. 

• Neromským studentům studium zprostředkovává zkušenost menši-
nové jinakosti. 

• Naši vyučující poskytují studentům individuální přístup. 

 

Romistiku lze studovat samostatně i v kombinaci s jinými studijními programy na 
FF UK: s jinými specializacemi Středoevropských studií (maďarská studia, 
polonistika, slovakistika) nebo se kterýmkoli programem bakalářského studia 
umožňujícím sdružené studium. Doporučujeme třeba: český jazyk a literatura, 
historie, etnologie a kulturní antropologie, jihovýchodoevropská studia, obecná 
lingvistika, politologie, sociologie, východoevropská studia. 

 

Co se naučíte? 

• Ovládat romštinu (severocentrální dialekt) v mluvené i psané podobě 
přinejmenším na stupni B2. 

• Zvládnout hlubší znalosti o romských reáliích, dějinách a umění a 
používat je v argumentaci o současných výzvách, kterým Česká 
republika ve vztahu k Romům čelí. 

• Navážete osobní kontakty s různými členy romských komunit 
v Čechách a na Slovensku a získáte zkušenost s použitím kulturně-
komunikačních schopnosti při pohybu v různorodém romském 
prostředí. 

• Orientovat se v mediálním prostředí a kriticky pracovat s informacemi 
ve veřejném diskurzu, které se týkají Romů. 

 

Kde se můžete uplatnit? 

• Ve státní správě, v neziskovém sektoru, v humanitárních, lidsko-
právních a charitativních organizacích na domácí i mezinárodní scéně. 

• V romských i neromských médiích. 

• V nakladatelských redakcích, v překladatelských a tlumočnických 
činnostech. 

• atd. 
 

Absolvent bakalářské specializace Romistika může v případě zájmu pokra-

čovat na našem dvouletém navazujícím magisterském programu Středo-

evropská studia: romistika. 

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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