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Ústav bohemistických studií



Charakteristika studijního programu

• SP vychází zvl. z vědních oborů: lingvistika, literatura, historie.

• Cíl: připravit absolventy se znalostí českého jazyka a české kultury

• Na program navazuje magisterské studium Bohemistika pro 
cizince (v akreditaci) nebo si můžete vybrat další obory na FF UK.



Odborné znalosti, které získáte
• Ucelené znalosti v předmětech teoretického lingvistického popisu 

současného čj na všech jeho rovinách, tj. foneticko-fonologické, 
mluvnické, lexikální. 

• Odpovídající znalost české literatury v sociokulturním a 
historickém kontextu. 

• Základní znalost české historie a českých reálií. 

• Přehled o struktuře oboru bohemistika, o aktuálních problémech, 
trendech a osobnostech jednotlivých bohemistických disciplín. 

• Znalost principů a metod komunikační jazykové výuky. 

• Aktivní znalost českého jazyka s důrazem na recepci odborných 
textů, kultivovaný samostatný řečový projev v mluvené podobě, 
aktivní zvládnutí odborného stylu v písemné podobě. 



Odborné dovednosti, které získáte

• Zvládnutí řečových dovedností ústní i písemné komunikace, čtení a 
poslechu s porozuměním na úrovni C1 podle SERR.

• Dovednost využít odborných znalostí k rozboru textů různých 
funkčních stylů a k analýze literárního díla. 

• Dovednost kritického myšlení ve filologické sféře a zaujetí podloženého 
stanoviska ke konkrétním filologickým problémům. 

• Dovednost pracovat s filologickými nástroji a pomůckami v tištěné i 
elektronické podobě (učebnice, gramatiky, slovníky, korpusy a další 
elektronické databáze), a to jak pro učební, tak pro výzkumné potřeby. 

• Aktivní znalost jednoho dalšího cizího (tj. nemateřského) jazyka. 



Podmínky přijetí ke studiu

• Přijímací test

• Student prokáže znalosti a vědomosti:

1. jazyková kompetence v češtině na úrovni B2 dle SERR;

2. orientace v dějinách české literatury a kultury doložená 
seznamem četby české literatury;

3. prokazatelné předpoklady pro filologickou práci;

4. motivace ke studiu.



Koncepce studijního programu



Moduly

1. Lingvistický modul

2. Modul česká literatura

3. Modul český film

4. Modul české divadlo

Vybíráte si 1 modul.

Povinné předměty

Skupiny předmětů

1. Vybrané problémy ČJ

2. Kulturně-historické a literární 
aspekty české společnosti

3. ČJ v kontextu a souvislostech

Z každé skupiny si vybíráte 2 
předměty.

Volitelné 
předměty z 

celé FF



Povinné předměty 66 hodin, příklady

• Fonologie čj pro cizince

• ČJ ortografie pro cizince

• Morfologie 

• Lexikologie

• Syntax

• Stylistika

• Gramatická cvičení

• Interpretace českých literárních textů

• Česká kultura a literatura 19.st.

• Česká kultura a literatura 20.st.

• České reálie

• Přehled českých dějin 



Moduly – student volí jen 1 modul, 10 hodin, 
příklady

• Lingvistický modul
• Základy čj frazeologie a 

idiomatiky

• Aplikovaná lingvistika

• Produkce a percepce odborného 
textu

• Modul česká literatura
• Český symbolismus a dekadence

• Poetika díla B. Hrabala

• Close Reading: Básnické dílo O. 
Březiny

• Český film
• Opera a film

• Český dokumentární film

• Dějiny animovaného filmu

• České divadlo
• Dějiny českého divadla

• Teatrologická exkurze

• Performance analysis



Moduly

• Specializace při výběru tzv. studijního modulu

• Modul vám umožní specializaci v rámci bakalářského studi

• Připraví vás na studium dané specializace v NMgr.



SKUPINY, 18 hodin, příklady

1. Vybrané problémy českého jazyka
• Praktická cvičení z pravopisu, morfologie, 

syntax

• Divadelní seminář

• Praktické psaní

2. ČJ v kontextu a souvislostech
• ČJ v korpusech

• Překladová cvičení

• Běžně mluvená čeština

3. Kulturně-historické a 
literární aspekty české 
společnosti

• Četba moderní poezie

• Česká literatura ve filmu

• Čtení z moderních českých 
dějin

• Základy evropské literatury a 
kultury



Přejeme vám úspěšnou přípravu
na přijímací řízení 

a 
těšíme se na vás

v následujícím akademickém roce! 


