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Středoevropská studia (NMgr.): hungaristika 
 

Části státní závěrečné zkoušky 
 

SZ1. Obhajoba diplomové práce 

SZ2. Písemný test praktických znalostí profilového jazyka (maďarštiny) na úrovni C2 podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a překladatelských dovedností. 

Na vyhotovení písemného testu má student/ka k dispozici 120 minut. 

SZ3. Ústní závěrečná zkouška se skládá ze tří tematických okruhů: 

1. Teorie profilového jazyka 

2. Etnologie střední Evropy ve vývojové perspektivě 

3. Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě 

Čas na přípravu k ústní zkoušce je celkově orientačně 60 min. Zkoušení z každého z tematických 

okruhů trvá orientačně 30 min. 

 

Témata SZ3: 1. Teorie profilového jazyka 
 

Student/ka prezentuje jedno z následujících témat podle zadání zkoušející/ho: 

1) Původ maďarštiny. Ugrofinské základy maďarštiny. 

2) Periodizace vývoje maďarštiny. Charakteristika vývoje maďarštiny. 

3) Lexikální přejímky v maďarštině 

4) Základní pojmy lexikologie a členění maďarské slovní zásoby 

5) Tvoření slov v maďarštině 

6) Stylové vrstvy maďarského jazyka 

7) Typologie a stylistika maďarštiny 

8) Maďarština za hranicemi Maďarska 

Zároveň student/ka, na základě písemného podkladu zadaného vyučující/m, prezentuje jeden 

z následujících úkolů: 

a) Jazyková analýza krátkého úryvku z některé maďarské jazykové památky (Tihanyi 

alapítólevél, Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-siralom, překlady Bible) 

b) Stručný test lexikálních a slovotvorných znalostí 

 

Témata SZ3: 2. Etnologie střední Evropy ve vývojové perspektivě 
 

Student/ka prezentuje dvě z následujících témat podle zadání zkoušející/ho: 

SZ3: 2. Etnologie střední Evropy ve vývojové perspektivě 

1) Vysvětlení základních pojmů spojených s dějinami nacionalismu a proměny vnímání 

nacionalismu v období 19. a 20. století 
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2) Proměny a vývoj nacionalismu ve střední Evropě v 19. století (do první světové války) 

3) Proměny a vývoj nacionalismu ve střední Evropě po roce 1918 

4) Národnostní menšiny ve střední Evropě po roce 1918 

5) Jazyková diverzita střední Evropy. Specifické rysy, vývoj, struktura. 

6) Jazykové ideologie 

7) Etnolingvistika a jazykový obraz světa 

8) Jazyková socializace, jazyková směna, resp. jazykový posun 

 

Témata SZ3: 3. Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě 
 

Student/ka u zkoušky předkládá seznam přečtené primární, resp. sekundární literatury. 

Zkouška ověřuje znalosti ze všech tří literatur (maďarské, polské, slovenské) v komparativním 

aspektu, přičemž větší důraz je kladen na literaturu dle specializace, tj. maďarskou. 

Student/ka prezentuje jedno z následujících témat podle zadání zkoušející/ho: 

1) Středoevropské literatury ve středověku 

2) Renesance a humanismus v kontextu středoevropských literatur 

3) Baroko jako literární směr a epocha ve středoevropských literaturách 

4) Nástup klasicismu a osvícenství, období před nástupem romantismu v literaturách 

střední Evropy  

5) Romantismus v literaturách střední Evropy 

6) Realismus a nové tendence poslední třetiny 19. století v literaturách střední Evropy 

7) Modernistický pohled na svět a dobové umělecké směry v literaturách střední Evropy. 

Vnitřní diferenciace epochy, vztah autorů k literární tradici a evropským proudům 

8) Specifika a diferenciace středoevropské literatury v meziválečném období 

9) Reflexe druhé světové války a okupace ve válečné i poválečné poezii a próze v 

literaturách střední Evropy 

10) Zkušenost holokaustu a reflexe totalitního systému v literaturách střední Evropy  

11) Typologie socialistického realismu, budovatelské schéma a žánrová diferenciace: 

literatura střední Evropy v období schematismu 

12) Tradice experimentální prózy, vliv existencialismu a postmoderní tendence v 

literaturách střední Evropy  

13) Memoárová a deníková literatura v literaturách střední Evropy  

14) Středoevropská groteska a absurdní drama v literaturách střední Evropy  

15) Fenomén exilové, samizdatové a ineditní literatury v literaturách střední Evropy  

16) Diference normalizační politiky v literaturách střední Evropy 
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Středoevropská studia (NMgr.): polonistika 
 

Části státní závěrečné zkoušky 
 

SZ1. Obhajoba diplomové práce 

SZ2. Písemný test praktických znalostí profilového jazyka (polštiny) na úrovni C2 podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a překladatelských dovedností. 

Na vyhotovení písemného testu má student/ka k dispozici 120 minut. 

SZ3. Ústní závěrečná zkouška se skládá ze tří tematických okruhů: 

1. Teorie profilového jazyka 

2. Etnologie střední Evropy ve vývojové perspektivě 

3. Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě 

Čas na přípravu k ústní zkoušce je celkově orientačně 60 min. Zkoušení z každého z tematických 

okruhů trvá orientačně 30 min. 

 

Témata SZ3: 1. Teorie profilového jazyka 
 

Student/ka prezentuje dvě z následujících témat podle zadání zkoušející/ho:  

1) Základní pojmy stylistiky. Stylotvorné faktory/činitele. Vývoj stylistických koncepcí. 

2) Jazyková stylizace. Kompozice. Text. Žánr. 

3) Stratifikace neboli diferenciace polštiny (její variety/útvary). Klasifikace stylů 

(stylových rovin) a stylová různorodost polštiny. 

4) Dějiny polštiny (periodizace, památky). 

5) Vývoj fonologického systému polštiny. 

6) Vývoj gramatického systému polštiny. 

 

Témata SZ3: 2. Etnologie střední Evropy ve vývojové perspektivě 
 

Student/ka prezentuje dvě z následujících témat podle zadání zkoušející/ho: 

SZ3: 2. Etnologie střední Evropy ve vývojové perspektivě 

1) Vysvětlení základních pojmů spojených s dějinami nacionalismu a proměny vnímání 

nacionalismu v období 19. a 20. století 

2) Proměny a vývoj nacionalismu ve střední Evropě v 19. století (do první světové války) 

3) Proměny a vývoj nacionalismu ve střední Evropě po roce 1918 

4) Národnostní menšiny ve střední Evropě po roce 1918 

5) Jazyková diverzita střední Evropy. Specifické rysy, vývoj, struktura. 

6) Jazykové ideologie 

7) Etnolingvistika a jazykový obraz světa 

8) Jazyková socializace, jazyková směna, resp. jazykový posun 
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Témata SZ3: 3. Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě 
 

Student/ka u zkoušky předkládá seznam přečtené primární, resp. sekundární literatury. 

Zkouška ověřuje znalosti ze všech tří literatur (maďarské, polské, slovenské) v komparativním 

aspektu, přičemž větší důraz je kladen na literaturu dle specializace, tj. polskou. 

Student/ka prezentuje jedno z následujících témat podle zadání zkoušející/ho: 

1) Středoevropské literatury ve středověku 

2) Renesance a humanismus v kontextu středoevropských literatur 

3) Baroko jako literární směr a epocha ve středoevropských literaturách 

4) Nástup klasicismu a osvícenství, období před nástupem romantismu v literaturách 

střední Evropy  

5) Romantismus v literaturách střední Evropy 

6) Realismus a nové tendence poslední třetiny 19. století v literaturách střední Evropy 

7) Modernistický pohled na svět a dobové umělecké směry v literaturách střední Evropy. 

Vnitřní diferenciace epochy, vztah autorů k literární tradici a evropským proudům 

8) Specifika a diferenciace středoevropské literatury v meziválečném období 

9) Reflexe druhé světové války a okupace ve válečné i poválečné poezii a próze v 

literaturách střední Evropy 

10) Zkušenost holokaustu a reflexe totalitního systému v literaturách střední Evropy  

11) Typologie socialistického realismu, budovatelské schéma a žánrová diferenciace: 

literatura střední Evropy v období schematismu 

12) Tradice experimentální prózy, vliv existencialismu a postmoderní tendence v 

literaturách střední Evropy  

13) Memoárová a deníková literatura v literaturách střední Evropy  

14) Středoevropská groteska a absurdní drama v literaturách střední Evropy  

15) Fenomén exilové, samizdatové a ineditní literatury v literaturách střední Evropy  

16) Diference normalizační politiky v literaturách střední Evropy 
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Středoevropská studia (NMgr.): slovakistika 
 

Části státní závěrečné zkoušky 
 

SZ1. Obhajoba diplomové práce 

SZ2. Písemný test praktických znalostí profilového jazyka (slovenštiny) na úrovni C2 podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a překladatelských dovedností. 

Na vyhotovení písemného testu má student/ka k dispozici 120 minut. 

SZ3. Ústní závěrečná zkouška se skládá ze tří tematických okruhů: 

1. Teorie profilového jazyka 

2. Etnologie střední Evropy ve vývojové perspektivě 

3. Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě 

Čas na přípravu k ústní zkoušce je celkově orientačně 60 min. Zkoušení z každého z tematických 

okruhů trvá orientačně 30 min. 

 

Témata SZ3: 1. Teorie profilového jazyka 
 

Student/ka prezentuje jedno z následujících témat podle zadání zkoušející/ho: 

1) Základní pojmy stylistiky. Stylotvorné faktory/činitele. Vývoj stylistických koncepcí. 

2) Jazyková stylizace. Kompozice. Text. Žánr. 

3) Stratifikace, resp. diferenciace slovenštiny (její variety/útvary). 

4) Klasifikace stylů (stylových rovin) a stylová různorodost slovenštiny. 

 

Témata SZ3: 2. Etnologie střední Evropy ve vývojové perspektivě 
 

Student/ka prezentuje dvě z následujících témat podle zadání zkoušející/ho: 

SZ3: 2. Etnologie střední Evropy ve vývojové perspektivě 

1) Vysvětlení základních pojmů spojených s dějinami nacionalismu a proměny vnímání 

nacionalismu v období 19. a 20. století 

2) Proměny a vývoj nacionalismu ve střední Evropě v 19. století (do první světové války) 

3) Proměny a vývoj nacionalismu ve střední Evropě po roce 1918 

4) Národnostní menšiny ve střední Evropě po roce 1918 

5) Jazyková diverzita střední Evropy. Specifické rysy, vývoj, struktura. 

6) Jazykové ideologie 

7) Etnolingvistika a jazykový obraz světa 

8) Jazyková socializace, jazyková směna, resp. jazykový posun 
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Témata SZ3: 3. Literatury střední Evropy v komparativní perspektivě 
 

Student/ka u zkoušky předkládá seznam přečtené primární, resp. sekundární literatury. 

Zkouška ověřuje znalosti ze všech tří literatur (maďarské, polské, slovenské) v komparativním 

aspektu, přičemž větší důraz je kladen na literaturu dle specializace, tj. slovenskou. 

Student/ka prezentuje jedno z následujících témat podle zadání zkoušející/ho: 

1) Středoevropské literatury ve středověku 

2) Renesance a humanismus v kontextu středoevropských literatur 

3) Baroko jako literární směr a epocha ve středoevropských literaturách 

4) Nástup klasicismu a osvícenství, období před nástupem romantismu v literaturách 

střední Evropy  

5) Romantismus v literaturách střední Evropy 

6) Realismus a nové tendence poslední třetiny 19. století v literaturách střední Evropy 

7) Modernistický pohled na svět a dobové umělecké směry v literaturách střední Evropy. 

Vnitřní diferenciace epochy, vztah autorů k literární tradici a evropským proudům 

8) Specifika a diferenciace středoevropské literatury v meziválečném období 

9) Reflexe druhé světové války a okupace ve válečné i poválečné poezii a próze v 

literaturách střední Evropy 

10) Zkušenost holokaustu a reflexe totalitního systému v literaturách střední Evropy  

11) Typologie socialistického realismu, budovatelské schéma a žánrová diferenciace: 

literatura střední Evropy v období schematismu 

12) Tradice experimentální prózy, vliv existencialismu a postmoderní tendence v 

literaturách střední Evropy  

13) Memoárová a deníková literatura v literaturách střední Evropy  

14) Středoevropská groteska a absurdní drama v literaturách střední Evropy  

15) Fenomén exilové, samizdatové a ineditní literatury v literaturách střední Evropy  

16) Diference normalizační politiky v literaturách střední Evropy 

 


