
Ústav bohemistických studií (Úbs) 

 y rozvíjí obory čeština jako cizí jazyk a čeština pro ci-
zince,

 y zaměřuje se na problematiku lingvodidaktického po-
pisu, prezentaci českého jazyka, literatury a kultury 
nerodilým mluvčím češtiny,

 y mezi pracovníky a spolupracovníky ÚBS patří přední 
teoretičtí i praktiční odborníci oboru,

 y výuka češtiny jako cizího jazyka má v ÚBS více než 
sedmdesátiletou tradici.

ÚBS nabízí následující programy
 y tříletý bakalářský program Bohemistika pro cizince,
 y dvouletý navazující magisterský program Bohemis-

tika pro cizince, 
 y specializované kurzy češtiny a české kultury pro za-

hraniční studenty Univerzity Karlovy,
 y Letní školu slovanských studií, 
 y program pro samoplátce Česká studia.

Pod vedením pracovníků ÚBS můžete psát disertační 
práce.

bakalářský program  
bohemistika pro cizince

 y forma a typ studia: prezenční bakalářské
 y kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; ne-

lze kombinovat s jiným oborem

Studijní program je určen
 y zahraničním studentům a cizincům žijícím v ČR;
 y uchazečům, kteří absolvovali na našich či zahranič-

ních vysokých školách studium nejrůznějších obo-
rů (humanitních i  technických), a studiem bakalář-
ského studijního programu Bohemistika pro cizin-
ce chtějí získat takové znalosti českého jazyka a čes-
ké kultury, které by jim umožnily bez komplikací žít 
a pracovat v českém kulturním prostředí anebo udr-
žovat odborné kontakty s českými firmami i státní-
mi institucemi;

 y pro budoucí diplomaty, a to jako doplňující studium 
češtiny a českých reálií.

navazující magisterský program 
bohemistika pro cizince

 y forma a typ studia: prezenční magisterské
 y kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; ne-

lze kombinovat s jiným oborem
Studijní program je určen

 y těm, kdo chtějí po  dokončení studia ovládat český 
jazyk v  ústní i  písemné podobě ve  všech standard-
ních i odborně náročných komunikačních situacích 
na  úrovni odpovídající minimálnímu kandidáto-
vi na úrovni C1 podle Společného evropského refe-
renčního rámce pro jazyky.

Uplatnění 
 y v oblasti odborné (jazykový redaktor, vyučující češti-

ny na zahraničních středních, jazykových i vysokých 
školách, překladatel aj.), 

 y v médiích, 
 y v kulturních institucích, 
 y v diplomatických službách aj.,
 y ve sféře badatelské (doktorské studium). 

Absolvování studijního programu vytváří solidní bázi 
specializovaného vzdělání, která je dostatečně univerzál-
ní k tomu, aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, 
uměnovědným a kulturologickým oborům. 



kontaktní Údaje

e-mail: ubs@ff.cuni.cz
tel: +420 221 619 262

Podrobné informace o organizaci 
a programu najdete na webových 
stránkách ústavu a na Facebooku

http://ubs.ff.cuni.cz

kurzy českého jazyka a kultury  
pro zahraniční studenty FF uk

Kurz je určen zahraničním studentům, postgraduantům 
a hostujícím profesorům.
Program zahrnuje

 y kurzy českého jazyka podle odpovídající jazykové 
úrovně,

 y doplňující přednášky a semináře z české kultury, lite-
ratury, historie, reálií.

Informace: https://ubs.ff.cuni.cz

letní škola slovanských studií

Měsíční intenzivní výukový a kulturní program určený 
jak zahraničním bohemistům, tak zájemcům o český ja-
zyk a kulturu z řad veřejnosti.
Informace: http://lsss.ff.cuni.cz

česká studia

Kurz je určen zájemcům o přípravu na práci v ČR nebo 
studium na českých vysokých školách v ČR.
Program zahrnuje

 y základní jazykový kurz včetně seminářů z české lite-
ratury a reálií, 

 y doprovodný kulturní program,
 y součástí programu jsou Certifikované zkoušky z češ-

tiny s licencí ALTE včetně přípravy na ni.
Informace: https://czechstudies.ff.cuni.cz/cs
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