
 
 

B-Ia – Základní evidenční údaje 
Název studijního programu v jazyce výuky Bohemistika pro cizince 
Název studijního programu v druhém    
jazyce výuky 

– 

Překlad názvu studijního programu do ČJ – 
Překlad názvu studijního programu do AJ Bohemistics for Foreigners 
Typ studijního programu navazující magisterský  
Profil studijního programu akademicky zaměřený  
Oficiální názvy specializací – 
Překlad názvů specializací do českého 
jazyka (v případě akreditace v cizím 
jazyce) 

– 

Překlad názvů specializací do anglického 
jazyka 

– 

Sdružené studium ne 
Forma studia prezenční 
Standardní doba studia 2 roky 
Jazyk výuky studijního programu čeština 
Udělovaný akademický titul Mgr. 
Typ diplomu pro meziuniverzitní studium – 
Státní rigorózní zkouška ne Udělovaný akademický titul –  
Garant studijního programu doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 
Předpokládaný počet přijímaných 
uchazečů ke studiu ve studijním programu  1

20 

Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Zaměření na přípravu odborníků z oblasti     
bezpečnosti České republiky  

ne 

Uznávací orgán(y) n/a 
Oblast(i) vzdělávání  
(u kombinovaného studijního programu podíl     
jednotlivých oblastí vzdělávání v %) 

09: Filologie  

 

Stávající studijní programy a obory, které 
nový studijní program nahrazuje, včetně 
počtu studentů 

název SP název SO počet studentů 

Filologie Čeština pro cizince 3 

   

   

   

   
Poznámka k vazbě nového studijního 
programu na stávající SP/SO 

Pro studenty výše uvedeného studijního oboru bude akreditován studijní 
program se stejným názvem na dostudování. 

 
 
  

1 Maximální počet přijímaných uchazečů v akademickém roce. Předpokládáte-li nárůst počtu přijímaných uchazečů v průběhu               
uskutečňování SP, uvedou se předpokládané počty i pro následující akademické roky. 
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B-Ib – Charakteristika studijního programu 

Cíle studia ve studijním programu  
Co je primárním cílem či účelem existence 
daného studijního programu? (Jedná se o 
jakousi „preambuli“ celého popisu náležitostí 
SP, prosíme jen stručně).   2

SP Bohemistika pro cizince je oborem s dlouholetou tradicí na FF UK, je            
jediným svého druhu v České republice. Má mimořádný význam a         
specifické postavení jak v rámci ČR, tak v mezinárodním měřítku.        
Studium je zaměřeno na odborné lingvistické zvládnutí českého jazyka a          
získání přehledné znalosti české literatury. 

Charakteristika studijního programu 

ODBORNÁ A OBOROVÁ CHARAKTERISTIKA SP: 

Jaké je odborné zaměření SP? Z jakých vědních       
oborů či disciplín vychází a jak se toto zaměření         
projevuje v rámci související tvůrčí činnosti?  

SP se skládá z vyváženě zastoupených složek, lingvistické a        
literárněvědné. 
Cílem lingvistické složky je prohloubení poznání struktur českého jazyka         
a způsobů jeho užívání a fungování v řečové komunikaci. Studium         
vybavuje posluchače pokročilou znalostí gramatiky současné češtiny a        
její slovní zásoby i poznatky o stylové charakteristice jazykových         
prostředků. Synchronní pohled na český jazyk se opírá o přístup          
diachronní. Posluchač rovněž získává hlubší vhled do vybraných oblastí         
obecné lingvistiky a slavistiky, a to především prostřednictvím povinně         
volitelných, případně volitelných předmětů. 
Cílem literárněvědné složky je zprostředkování hlubšího seznámení se se         
základními vývojovými tendencemi české literatury, poskytnutí      
dostatečného repertoáru dovedností z hlediska porozumění literárnímu      
textu i z perspektivy metodologických přístupů. K cílům tedy patří i         
akvizice komplexní čtenářské gramotnosti ve smyslu porozumění       
uměleckým textům a jevům profilovaným v literárním díle. 

Pokud jsou součástí daného SP specializace,      
popište jejich odborné zaměření v rámci SP. -- 

V závislosti na označení popište, zdali se jedná       
spíše o akademicky či profesně zaměřený SP.  

Studijní program je zaměřen primárně akademicky. Absolventi mají        
předpoklady ucházet se o přijetí do doktorského studia lingvistické či          
literárněvědné bohemistiky, ev. také obecné lingvistiky či slavistiky.        
Ambicí SP je však rovněž pěstování různých odborných dovedností         
praktického rázu.  

Jaké jsou záměry dalšího odborného rozvoje      
daného SP?  

SP Bohemistika pro cizince má na FF UK dlouholetou tradici. I díky úzké             
součinnosti s jinými pracovišti FF UK je zabezpečován předními        
odborníky z oblasti lingvistické a literárněvědné bohemistiky, obecné       
lingvistiky i slavistiky. Pracovníci zabezpečující předkládaný SP jsou        
aktivní nejen v oblasti výuky, ale také na odborném poli, což se odráží i              
na jejich akademickém růstu. Záměrem odborného rozvoje SP je další          
výzkum a popis českého národního jazyka (a literatury) pro potřeby          
jinojazyčných mluvčích s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a       
postupů (práce s korpusovými daty, posílení a využití interdisciplinarity,        
zefektivnění mezinárodní spolupráce, zintenzivnění zapojení vyučujících      
do grantových projektů). 

CHARAKTERISTIKA SP Z HLEDISKA VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI  

Jaká je charakteristika SP v kontextu strategie      
vzdělávací činnosti na fakultě?  

Studijní program Bohemistika pro cizince patří mezi významné studijní         
programy realizované na FF UK. Na jeho realizaci se podílejí přední           
odborníci v oblasti jazykovědné a literárněvědné bohemistiky, jeho       
absolventi výraznou měrou přispívají k šíření znalosti českého jazyka a         
literatury (a potažmo povědomí o ČR) v zahraničí. Je jediným svého          
druhu v ČR, jeho mateřské pracoviště je partnerem a oporou obdobných          
bohemistických pracovišť v mezinárodním měřítku. 

Čím je daný SP jedinečný v kontextu vzdělávací       
činnosti na UK? Jaké jsou jeho obsahové       
odlišnosti nebo překryvy s jinými studijními     
programy na UK?  

Jedinečnost SP (nejen v rámci fakulty, ale i celé České republiky) spočívá           
jak v jeho obsahu, tak v jeho adresátovi, v nárocích na úroveň jeho          
komunikační kompetence v češtině a v cestách a metodách nutných pro         
její dosažení.  

2 Obsah této kolonky bude zveřejněn jako charakteristika oboru, vyplňte ji tedy, prosím, s ohledem na tuto skutečnost. 
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Jakým způsobem zohledňuje daný SP     
společenskou poptávku a možnosti uplatnění     
absolventa v současné společnosti?  

SP vychází vstříc společenské poptávce a připravuje absolventa na         
úspěšné uplatnění na trhu práce. Je koncipován výběrově, počítá         
s nemalou poptávkou po tomto druhu studia, tedy s převisem počtu         
uchazečů nad počtem přijatých posluchačů. Absolvent SP může        
pokračovat v doktorském studiu nebo hledat uplatnění v profesích       
předpokládajících pokročilou znalost českého jazyka (a znalosti o jazyce),         
české literatury, literární vědy (viz uplatnitelnost absolventů na trhu         
práce). 

Jaké jsou záměry dalšího rozvoje SP z hlediska       
vzdělávací činnosti na fakultě?  

Záměrem je směřování SP k rozšiřování možnosti průniků s příbuznými        
SP na fakultě i k vytváření širší nabídky studia (např. pro posluchače           
programu Erasmus i pro další jinojazyčné posluchače FF UK, ale rovněž           
pro zájemce z řad rodilých mluvčích češtiny). 

CHARAKTERISTIKA SP Z HLEDISKA ORGANIZACE STUDIA  

Popište obsahové změny oproti studijnímu 
programu či programům, nebo studijnímu oboru 
či oborům, na které tento SP obsahově navazuje. 

V porovnání se stávajícím oborem Čeština pro cizince došlo k některým 
zásadním změnám: oproti stávající akreditaci, která kladla proporčně 
důraz na český jazyk a jeho ukotvení v evropském jazykovém prostoru na 
jedné straně a na literární složku na straně druhé, se v celkové koncepci 
studia snažíme o vyvážení složky jazykovědné, literárně vědné a 
kulturně-historické; přičemž studium literatury důsledně provazujeme 
s celkovým porozuměním historického a široce kulturního kontextu, 
přičemž se zaměřujeme zvl. na období 20. století. V rozložení studijních 
předmětů je menší počet předmětů zařazen do skupiny PV předmětů, 
naopak větší prostor je vytvořen pro PVP předměty; vytvořeny jsou 
skupiny předmětů, v nichž student může volit mezi předměty 
jazykovědnými, literárněvědnými a historicko-kulturologickými. 
V akreditaci se snažíme reflektovat i význam světového přínosu české 
vědy v oblasti korpusové lingvistiky; studenti, kteří absolvují program, by 
měli být schopni jak využívat jednotlivé korpusy ČNK, včetně korpusů 
akvizičních, a to jak prakticky pro rozvoj svých řečových dovedností a 
sledování vyvíjecího se úzu češtiny, tak pro vlastní vědecké zkoumání. 
V novém studijním programu věnujeme více prostoru a akademické 
podpory pro vlastní zkoumání a přípravu diplomové práce, která je jak 
z hlediska studia odborné literatury v cizím jazyce, tak z hlediska 
stylizace odborného textu, který studenti píší pro ně v cizím jazyce, 
náročná a vyžaduje speciální pozornost.  

V případě realizace SP společně s pracovištěm 
AV ČR popište důvody a okolnosti této 
spolupráce a podíl pracoviště na uskutečňování 
SP. 

  -- 

V případě realizace SP společně se zahraniční      
VŠ popište důvody a okolnosti této spolupráce.    -- 

Pokud jsou součástí SP specializace, popište      
stručně jejich význam, zaměření a členění      
v rámci SP, včetně struktury studijního plánu      
včetně případného vztahu k studijnímu plánu bez      
specializací. Zdůvodněte případný nižší počet     
kreditů za společnou část studijního plánu než       
50%.  

  -- 

Pokud je součástí SP „sdružené studium“, 
popište strukturu studijních plánů, případné 
přidružené studijní plány jiných SP apod.  

  -- 

Zde můžete uvést další komentáře, poznámky,      
vysvětlení k organizaci studia či vypíchnout     
konkrétní specifika daného SP, které považujete      
za zajímavé.  

Mezi výrazná specifika SP patří nazírání lingvistické a literární         
bohemistiky z perspektivy jinojazyčných mluvčích s nezřídka     
neindoevropskou mateřštinou z diametrálně odlišného    
kulturně-společenského kontextu, což přináší zajímavé impulzy a náročné        
výzvy. 

V případě ne zcela uspokojivého personálního      
zabezpečení uveďte informace o personálním     
rozvoji (např. plánované habilitace, PhD     
studium apod.). 

Personální zabezpečení pracoviště předkládajícího SP doznalo výrazných       
pozitivních změn, zvýšil se počet vyučujících s titulem Ph.D., u dalších          
pracovníků se očekává dosažení daného titulu v řádu semestru. Reálné je          
i dosažení dalšího titulu docent v horizontu půl roku; PhDr. Václav           
Velčovský, Ph.D., který s ÚBS dlouhodobě spolupracuje a koncepčně        
profiluje SP v jeho zaměření na tzv. reálie, ale i historicky-kulturní složku           
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studia, zahájil habilitační řízení na FP UK na jaře 2018. Předpokládáme,           
že při finalizaci akreditačního řízení budou tedy předměty garantované dr.          
Velčovským řádně akademicky zajištěny.  

Jaké jsou záměry rozvoje daného SP z hlediska 
organizace studia?  

SP Bohemistika pro cizince inovativním způsobem navazuje na pozitivní         
prvky předchozího SO Čeština pro cizince, který byl na FF UK           
dlouhodobě vyučován. SP se integrálním způsobem začleňuje do        
organizace studia na FF; záměrem je prohlubování užitečných a         
přínosných průniků s příbuznými studijními programy (filologickými,      
uměnovědnými, lingvistickými aj.) a rozšiřování a zkvalitňování nabídky        
předmětů (výběrových seminářů aj.) i pro další posluchače FF. 

Hlavní pracoviště fakulty (fakult), která 
převážně zajišťují výuku. 

Ústav bohemistických studií 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

Ústav české literatury a komparatistiky 

Profil absolventa studijního programu 

Odborné znalosti 

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Bohemistika pro cizince získal teoretické i praktické znalosti             
českého jazyka, literatury, obecné lingvistiky umožňující úspěšné uplatnění v oblasti badatelské, pedagogické i jiné             
odborné práce na poli bohemistiky, ev. slavistiky. Disponuje sumou relevantních teoretických i faktografických znalostí              
z uvedených disciplín, rozumí filologickým pojmům, klíčovým teoriím a metodám. 

Absolvent jednooborového studia si osvojil tyto specifické znalosti: 

a) pokročilá znalost současného spisovného českého jazyka, přehled o jeho nespisovných varietách; 
b) znalost bázových přístupů k popisu jazyka v lingvistické bohemistice; 
c) přehled o základních konceptech lingvistické metodologie; 
d) velmi dobrou znalost české literatury a literární teorie; 
e) přehled o nástrojích a metodách rozboru a výkladu uměleckého textu; 
f) přehled o literárněvědné bohemistice. 

Odborné dovednosti a obecné způsobilosti 

Absolvent dovede aplikovat odborné znalosti (viz výše) při řešení širokého spektra problémů a při plnění pestré škály                 
úkolů odborného i praktického rázu. Kvalita jeho komunikační kompetence v češtině odpovídá úrovni C1 podle              
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen SERR). 

Absolvent jednooborového studia získal následující dovednosti: 

a) dokáže komunikovat kultivovaným způsobem v českém jazyce, a to ve formě mluvené i psané; 
b) dokáže užívat jednotlivé korpusy Českého národního korpusu pro rozšiřování své řečové kompetence a 

zjišťování aktuálního úzu; 
c) je kompetentní v odborném stylu v českém jazyce; 
d) dokáže komplexním způsobem analyzovat a interpretovat různé typy textů, zejména odborné a umělecké; 
e) dokáže uplatňovat základní metody lingvistického výzkumu (např. korpusový, dotazníkový); 
f) je schopen číst a interpretovat oborovou odbornou literaturu v češtině; 
g) dokáže náležitě užívat lingvistické a literárněvědné pojmosloví; 
h) dokáže získané vědomosti aplikovat tvůrčím způsobem v praxi. 

 
Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Díky získaným odborným znalostem, odborným dovednostem a obecným způsobilostem nalézá absolvent SP            
Bohemistika pro cizince uplatnění v oblasti odborné (jazykový redaktor, vyučující češtiny na zahraničních středních,             
jazykových i vysokých školách, překladatel aj.), v oblasti médií, v kulturních institucích, v diplomatických službách aj. a               
v neposlední řadě rovněž ve sféře badatelské (doktorské studium). Absolvování SP vytváří solidní bázi specializovaného              
vzdělání, která je dostatečně univerzální k tomu, aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným a              
kulturologickým oborům. 
 
 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů (vyplněno) 
Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly             
European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí                
více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.               
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Počet kreditů za povinné spolu s minimálním počtem kreditů za povinně volitelné předměty nesmí činit více než 90%                 
(95%) celkového počtu kreditů. Ostatní předměty vyučované na UK se pro daný studijní obor považují za předměty                 
volitelné, jejichž výběr může být studentovi doporučen (doporučené volitelné předměty).  

 Podmínky k přijetí ke studiu 

Uchazeč o navazující magisterské studium musí prokázat znalosti a dovednosti v následujících oblastech: 
a) kvalita jeho komunikační kompetence v češtině splňuje nároky úrovně B2 podle SERR (týká se mimo jiné slovní                 
zásoby, morfologie, syntaxe, pravopisu); 
b) na náležité úrovni se orientuje v dějinách české literatury, má odpovídající přehled o české kultuře i o společenské                  
situaci v současné ČR, a to jak na úrovni znalostí (faktografie), tak z hlediska jejich usouvztažňování a nalézání                
relevantních souvislostí; 
c) zvládá na náležité úrovni lingvistickou bohemistiku v rozsahu SP bakalářského studia oboru Bohemistika pro cizince; 
d) orientuje se v soudobém dění v oboru, zná základní odborné práce, má dostatečný přehled o odborných časopisech; 
e) disponuje vysokou motivací ke studiu i předpoklady pro úspěšné zvládnutí nároků navazujícího magisterského studia. 
Návaznost na další typy studijních programů 
V rámci FF UK navazuje především na bakalářský studijní program Bohemistika pro cizince. Jeho cílem je však získat                  
především uchazeče ze zahraničních univerzit, kteří absolvovali filologické, resp. Slavistické studium v zahraničí a             
v rámci magisterského studia chtějí odborně profilovat jeho bohemistickou složku. Absolventi mohou pokračovat            
v doktorském studijním programu, např. v oborech Slovanská filologie, Didaktika konkrétního jazyka, Český jazyk,            
Slovanské literatury, ale i další. 
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B–IIa – Studijní plán pro bakalářské a magisterské SP 
Název studijního programu Bohemistika pro cizince 
Označení studijního plánu Studijní plán pro prezenční formu – navazující magisterské studium 

č. Název předmětu 
hodin 

před./sem. způsob 
zak.  3 kr. Garant předmětu/vyučující   4

 

dop. 
roční

k 

Prof. 
zákl.  5

ZS LS  6

PŘEDMĚTY ZAMĚŘENÉ NA PŘÍPRAVU ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
Perio
-dicit

a  7

kód SIS dle 
starší akr.  8

1 Diplomový seminář I  – / 2   3 Doc. PhDr. Milan Hrdlička,    
CSc. 2  1  

CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ 2  3    
PVP 1 – DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ II   

2 Diplomový seminář II - 
literatura a  reálie  9  – / 2 Z 3 PhDr. Zuzana Stárková, 

Ph.D./ PhDr. Tomáš Vučka,  2  1  

3 Diplomový seminář II - jazyk  – / 2 Z 3 
Doc. PhDr. Milan Hrdlička,    
CSc./ Mgr. Svatava Škodová,    
Ph.D.,  

2 
 

1  

CELKOVÝ MIN. POČET HODIN A KREDITŮ 2  3    
CELKOVÝ MIN. POČET HODIN A KREDITŮ      
ZA PŘEDMĚTY ZAMĚŘENÉ NA PŘÍPRAVU     
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

4  6  
  

OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ (PP)   

PP 1 Typologie současných 
slovanských jazyků I 2 / –  Z 3 Prof. PhDr. Hana Gladkova,    

CSc. 1  1  

PP 2 Typologie současných 
slovanských jazyků II  2 / – Zk 5 Prof. PhDr. Hana Gladkova,    

CSc. 1  1  

PP 3 Kognitivní gramatika a 
sémantika  – / 2 Zk 4 

doc. PhDr. Lucie Saicová 
Římalová, Ph.D./ 
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 

2  1  

PP 4 Kultura mluveného projevu  – / 2 Z 4 
PhDr. Jitka Veroňková, 
Ph.D./ Mgr. Marie Boccou 
Kestřánková, Ph.D. 

1 PZ 
 

1 
 

 

PP 5 
Teoretické a praktické 
problémy českého jazyka 
gramatické I 

1 / 2  Zk 4 
Doc. PhDr. Milan Hrdlička, 
CSc./ Mgr. Andrea 
Hudousková, Ph.D., Mgr. 

1 PZ 1  

3 Atestace "Z + Zk" znamená, že Z i Zk plní student v témže semestru. Naopak "Z, Zk" značí, že první atest plní student v ZS,                          
druhý v LS. 
4 V případě, že předmět vyučuje jeden vyučující, je současně garantem předmětu. V případě, že předmět vyučuje více                
vyučujících, uveďte garanta předmětu před lomítkem a ostatní vyučující za lomítkem. 
5 U předmětů profilujícího základu vepište PZ, u předmětů profilujícího základu, které jsou základními teoretickými předměty                
profilujícího základu, vepište ZTP. U ostatních předmětů nechte políčko prázdné. Jako předměty profilujícího základu mohou               
být označeny povinné a povinně volitelné předměty, v případě povinně volitelných předmětů ale musí být jako předměty                
profilujícího základu označeny buď všechny předměty dané PVP skupiny, nebo žádný (tj. buď celá daná PVP skupina patří do                   
profilujícího základu, nebo nikoliv).  
6 Není-li konkrétní semestr určen, lze sloupce pro ZS a LS sloučit do jednoho.  
7 Uveďte, v jaké periodicitě bude předmět vypisován: 1 = každý rok, 2 = jednou za dva roky atd. Tento údaj Vám má umožnit                        
lépe promýšlet plánované vytížení jednotlivých pedagogů (což může být důležité zejm. na malých oborech). Je-li periodicita                
větší než 1, uvádějte ve sloupečku „Dop. ročník“ rozmezí ročníků, např. „2–3“, „1–3“ apod. U PVP, které jsou uváděny pouze                    
jako ukázka možné realizace, berte v potaz i další možné realizace (tj. zajišťuje-li pedagog v dané skupině každý semestr právě                  
jeden předmět, pak uveďte buď ukázku dvou předmětů s periodicitou 1, nebo ukázku čtyř předmětů s periodicitou 2 atd.). 
8 Tato část slouží ke snazšímu budoucímu nastavení plánu v SIS a k eliminaci nesystémového vytváření nových variant                  
předmětů tam, kde je výhodnější využít předmětů v SIS již existujících. Kód uvádějte pouze u předmětů, které s identickými                   
parametry figurovaly již v nějaké dřívější akreditaci, a bude proto možné pro ně použít již existující kód. U předmětů, které v                     
žádném starším plánu nefigurovaly nebo měly odlišné parametry (rozsah/atestaci/kredity), nechte pole nevyplněné. 
9 Student vybírá Diplomový seminář II podle svého zaměření. Vzhledem k rozsahu témat, které musí bohemistika pro cizince                 
pokrýt, pokládáme za vhodnější rozdělit tematicky studenty, kteří se zaměřují na zkoumání jazyka, a studenty, kteří pro své                  
závěrečné práce volí témata z oblastí literatury, historie a reálií.  
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Svatava Škodová, Ph.D., 
Mgr.  

PP 6 
Teoretické a praktické 
problémy českého jazyka 
gramatické II 

 – / 2 Zk 4 

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, 
CSc./ Mgr. Andrea 
Hudousková, Ph.D., Mgr. 
Svatava Škodová, Ph.D., 
Mgr. 

1 PZ 1  

PP 7 
Teoretické a praktické 
problémy českého jazyka 
lexikální a stylistické I 

1 / 2  Zk 4 

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, 
CSc./ Mgr. Andrea 
Hudousková, Ph.D., Mgr. 
Svatava Škodová, Ph.D. 

2 PZ 1  

PP 8 
Teoretické a praktické 
problémy českého jazyka 
lexikální a stylistické II 

 – /2 Zk 4 

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, 
CSc./ Mgr. Andrea 
Hudousková, Ph.D., Mgr. 
Svatava Škodová, Ph.D. 

2 PZ 1  

PP 9 Frazeologie a idiomatika 
češtiny 1 / 1  Zk 4 

doc. PhDr. Ivana Bozděchová    
CSc./ Mgr. Marie Kopřivová,    
Ph.D.  

2 ZTP 1  

PP 10 

Úvod do literární historie a 
estetiky: metodologie, 
koncepty a teorie 19. a 20. 
století  

2 / –   Zk 4 
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.     
/PhDr. Tomáš Vučka, PhDr.    
Zuzana Stárková, Ph.D. 

1 ZTP 1  

PP 11 
Úvod do literární teorie: 
teoretické myšlení o literatuře a 
umění 19. a 20. století 

 2 / – Zk 4 
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.     
/PhDr. Tomáš Vučka, PhDr.    
Zuzana Stárková, Ph.D. 

1 ZTP 1  

PP 12 Vybrané problémy české 
kultury a literatury 19. století – / 2  Zk 4 PhDr. Zuzana Stárková,   

Ph.D./ PhDr. Tomáš Vučka 2 PZ 1  

PP 13 Vybrané problémy české 
kultury a literatury 20. století  – / 2 ZK 4 PhDr. Zuzana Stárková,   

Ph.D./ PhDr. Tomáš Vučka 2 PZ 1  

PP 14 Česká kultura od roku 1939 do 
současnosti  2 / – Zk 4 

PhDr. Václav Velčovský, 
Ph.D. / Mgr. Kateřina 10

Romaševská, Ph.D., Mgr. 
Jana Dolenská, PhDr. Tomáš 
Vučka,  

2 ZTP 
 

2  

PP 15 Současné reálie ČR 2 / –  Zk 4 

PhDr. Václav Velčovský, 
Ph.D./ Mgr. Kateřina 
Romaševská, Ph.D., Mgr. 
Jana Dolenská 

2 PZ 2  

CELKOVÝ POČET HODIN A KREDITŮ 32  60    
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (PVP) 

Student plní minimální počet kreditů ve všech následujících skupinách. 

  

SKUPINA 1 – ČESKÝ JAZYK   
Předměty Skupiny 1: a) odpovídají budoucí fixní realizaci; b) jsou ukázkou možné realizace    

PVP1 1 Current Approaches in 
Linguistics 1 / 1  Zk 4 Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 1-2 PZ  

1 
 

PVP1 2 Četba lingvistických textů  – / 2 Z 4 

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, 
CSc./ PaedDr. Ilona 
Kořánová, PhDr. Ana 
Adamovičová, Ph.D. 

1-2. PZ 

 
1 

 

PVP1 3 Běžně mluvená čeština  – / 2 Z 4 

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, 
CSc./ PhDr. Ana 
Adamovičová, Ph.D. , 
PaedDr. Ilona Kořánová 

2 PZ 

 
1 

 

PVP1 4 WriLab I  – / 2  Z 4 
PhDr. Zuzana Stárková, 
Ph.D./ PhDr. Ana 
Adamovičová, Ph.D. 

1 PZ 
 

1 
 

10 PhDr. V. Velčovský, Ph.D. zahájil habilitační řízení na PF UK na jaře 2018.  
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PVP1 5 Wrilab II   – / 2 Z 4 
PhDr. Zuzana Stárková, 
Ph.D./ PhDr. Ana 
Adamovičová, Ph.D. 

1 PZ 
 

1 
 

PVP1 6 Teorie a praxe uměleckého a 
odborného překladu  – / 2 Z 4 

doc. PhDr. Milan Hrdlička, 
CSc./ PaedDr. Ilona Starý 
Kořánová, PhDr. Ana 
Adamovičová, Ph.D. 

1 PZ 

 
1 

 

CELKOVÝ MIN. POČET HODIN A KREDITŮ 4  8    
SKUPINA 2 – ČESKÁ LITERATURA A   

Předměty Skupiny 2: a) odpovídají budoucí fixní realizaci; b) jsou ukázkou možné realizace    

PVP2 1 
Kořeny evropské kultury: literatura 
evropského starověku a antická 
kultura 

2 / –  Z 4 PhDr. Zuzana Stárková, 
Ph.D./ PhDr. Tomáš Vučka,  1 PZ 2  

PVP2 2 Čtení z české literatury 19. 
století – / 2  Z 4 PhDr. Zuzana Stárková, 

Ph.D./ PhDr. Tomáš Vučka,  1.-2. PZ 1  

PVP2 3 Čtení z české literatury 20. 
století  – / 2 Z 4 PhDr. Zuzana Stárková, 

Ph.D./ PhDr. Tomáš Vučka,  2 PZ 1  

PVP2 4 Obrazy Prahy a její proměny v 
literatuře – / 2  Z 4 PhDr. Zuzana Stárková, 

Ph.D./ PhDr. Tomáš Vučka,  2 PZ 2  

PVP2 5 Tematická literární exkurze  2 
dny Z 4 PhDr. Zuzana Stárková, 

Ph.D./ PhDr. Tomáš Vučka,  1 PZ 1  

CELKOVÝ MIN. POČET HODIN A KREDITŮ 2 (+ 2 dny)  8    
SKUPINA 3 – ČESKÁ LITERATURA B   

Předměty Skupiny 3: a) odpovídají budoucí fixní realizaci; b) jsou ukázkou možné realizace    

PVP3 1 

Výzva "tvaru". Duch, tradice a     
syntéza jako kritérium   
meziválečné české poezie 20. a     
30. let. 

 – / 2 Z 4 doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 2. PZ 1 

 

PVP3 2 E. F. Burian v kontextu české a      
evropské avantgardy 

 – / 2 Z 4 doc. Mgr. Libuše Heczková,    
Ph.D. 2.-3. PZ 1  

PVP3 3 Fenomén F. X. Š. – / 2  Z 4 doc. PhDr. Daniel Vojtěch,    
Ph.D. 2.-3. PZ 1  

PVP3 4 
V bojích o Smetanu, Hálka a      
Minervu. Eliška Krásnohorská   
poetická, politická a hudební. 

 – / 2 Z 4 doc. PhDr. Libuše Heczková,    
Ph.D. 2.-3 PZ 1 

 

PVP3 5 Close Reading: Básnické dílo    
Otokara Březiny 

– / 2  Z 4 prof. Dr. phil. Josef    
Vojvodík, M.A. 2.-3. PZ 1  

CELKOVÝ MIN. POČET HODIN A KREDITŮ 4  8    
 

SKUPINA 4 – ČESKÝ JAZYK A KORPUS 

 
Předměty Skupiny 4: a) odpovídají budoucí fixní realizaci; b) jsou ukázkou možné realizace    

PVP4 1 Český jazyk a korpus  – / 2  Z 4 
doc. Mgr. Václav Cvrček, 
Ph.D./ Mgr. Michal Křen, 
Ph.D. 

2 PZ 1 AMLV00008 

PVP4 2 Gramaticko-lexikální cvičení 
založená na korpusu – / 2  Z 4 

Mgr. Marie Kopřivová, 
Ph.D./ Mgr. Bc. Adrian Jan 
Zasina 

1 PZ 1 AMLV00062 

PVP4 3 Idiomatika a frazeologie 
v korpusu  – / 2 Z 4 Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. 2 PZ 1  

PVP4 4 Čeština v korpusech  – / 2 Z 4 

Mgr. Svatava Škodová, 
Ph.D./ PaedDr. Ilona Starý 
Kořánová, RNDr. Milena 
Hnátková, CSc., doc. PhDr. 
Milan Hrdlička, CSc., 

1.-2. PZ 2  

PVP4 5 Jazykový workshop   2 
dny Z 4 

Mgr. Svatava Škodová, 
Ph.D./ PaedDr. Ilona Starý 
Kořánová, doc. PhDr. Milan 
Hrdlička, CSc. 

1 PZ 2  

8 
 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=predmet&kod=ACCE000106
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=predmet&kod=ACCE000106
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=predmet&kod=ACCE000106
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=predmet&kod=ACCE00122
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=predmet&kod=ACCE00122
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=sezn_ucit&kod=05626
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=sezn_ucit&kod=05626
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=sezn_ucit&kod=05121
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=sezn_ucit&kod=05121
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=sezn_ucit&kod=55057
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=sezn_ucit&kod=55057
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=8f9569d494d58dbca74eb224700bbeb2&tid=&redir=predmet&kod=AMLV00062


CELKOVÝ MIN. POČET HODIN A KREDITŮ 2 (+ 2 dny)  8    
SKUPINA 5 – ČESKÁ KULTURA A REÁLIE   

Předměty Skupiny 4: a) odpovídají budoucí fixní realizaci; b) jsou ukázkou možné realizace    

PVP5 1 
Vybrané kapitoly z české 
kultury a historie 19. a 20. 
století  

 1 / 1 Z 4 Mgr. Kateřina Romaševská, 
Ph.D./ Mgr. Jana Dolenská, 

1 PZ 
 

2 
 

PVP5 2 
Vybrané otázky 
československé kultury  – / 2 Z 4 Mgr. Kateřina Romaševská, 

Ph.D./ Mgr. Jana Dolenská 
2 PZ 

 
1 

 

PVP 5 3 Czech Folklore and Popular 
Tradition 2 / 1  Zk 4 PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 1 PZ 1 AET50019

8 

PVP5 4 Tematická exkurze I 1 
den  Z 4 Mgr. Kateřina Romaševská, 

Ph.D./ Mgr. Jana Dolenská, 
1 PZ 

 
1 

 

PVP5 5 Tematická exkurze II  1 
den Z 4 Mgr. Kateřina Romaševská, 

Ph.D./ Mgr. Jana Dolenská, 
2 PZ 

 
1 

 

CELKOVÝ MIN. POČET HODIN A KREDITŮ 0 (+ 2 dny)  8    

CELKOVÝ MIN. POČET HODIN A KREDITŮ 
ZA POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 12 (+ 6 dní)  

40 
 

 
 

  

DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY  11

VP 1 Aktuální otázky vývoje české 
mluvnice  – / 2 Z 3 

doc. PhDr. Milan Hrdlička, 
CSc./ Mgr. Svatava Škodová, 
Ph.D., Mgr. Andrea 
Hudousková, Ph.D. 

2.-3. 

 

VP 2 Aplikovaná lingvistika  2 / 2  Zk 6 

prof. PhDr. Karel Šebesta, 
CSc./ 
Mgr. Kateřina Šormová, 
Ph.D. 
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 

3 

 

VP 3 Approaches to Language and Its 
Use  2 / –  Z 4 

doc. PhDr. Lucie Saicová 
Římalová, Ph.D./ 
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 
Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 

3 

 

VP 4 Česká literatura ve filmu – / 2  Z 3 PaedDr. Ilona Starý 
Kořánová 1  

VP 5 Proměny jazyka a česká 
literatura  1 / 1  Z 3 PaedDr. Ilona Starý 

Kořánová 3  

VP 6 Editorská práce s textem  – / 2 Z 3 PaedDr. Ilona Starý 
Kořánová 2  

VP 7 

Další volitelné předměty si 
student volí z konkrétní nabídky 
ÚČJTK, ÚČLK, FÚ a dalších 
základních součástí, zejména 
slavistických. 

      

 

CELKOVÝ MINIMÁL. POČET KREDITŮ ZA VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 14  
 

Rozložení kreditů 
kredity za předměty 
profilujícího základu 

kredity za všechny 
předměty 

povinné předměty  48 60 
povinné předměty - závěrečná práce - 6 
povinně volitelné předměty 40 40 
kredity pro volbu studenta - 14 
celkem 88 120 

11 Volitelné předměty má student možnost absolvovat dle svého uvážení z nabídky celé Univerzity Karlovy. Následující                
seznam je pouze možnou ukázkou doporučených volitelných předmětů. Předměty lze uvádět i z nabídky jiných kateder,                
přičemž není nutné k nim uvádět sylaby a životopisy vyučujících (nefigurují-li tito vyučující zároveň v předmětech povinných                 
či povinně volitelných). 

9 
 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?redir=sezn_ucit&kod=05113


 
 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 

Část SZZ1  Obhajoba diplomové práce 

Část SZZ2  12

Název části: Klauzurní práce z českého jazyka 
 
Klauzurní práce z českého jazyka, jenž má podobu eseje na téma stimulované vstupním textem, na nějž               
student reaguje v písemné podobě.  
Tematicky je esej zacílena do oblasti i. české literatury, ii. české historie, iii. reálií a etnologie.  
V klauzurní práci student prokazuje lexikální a gramatické šíři odpovídající úrovni C1, stylistické            
schopnosti vytvářet koherentní text.  
Práce je hodnocena komisionálně.  

Část SZZ3 

Název části: Bohemistika pro cizince 
 
Ústní zkouška se skládá ze tří tematických okruhů:  
a) Současný český jazyk.  
Teoretické a metodické otázky popisu současné češtiny; zvl. se zaměřením na lexikální a stylistickou              
rovinu.  
b) Česká literatura a kultura 20. a 21. století.  
Uchazeč prokazuje schopnost uplatnit teoretické literární a široce kulturní znalosti.  
c) České reálie 20. a 21. století.  
Uchazeč prokazuje schopnost vést diskusi o tématech zařazených aktuálního spektra českých reálií.  
Ve všech třech oblastech se pracuje s textovými podklady.  
 

Návrh témat kvalifikačních prací (pro nové SP) 
 

1. Prezentace české deklinace pro vybranou jazykovou skupinu nerodilých mluvčí češtiny 
2. Analýzy vybraných jazykových jevů na materiále Českého národního korpusu, zvl. s užitím paralelního             

korpusu a korpusů akvizičních  
3. Vývoj a proměny českého moderního románu ve druhé polovině 20. století 
4. Romantismus a romantismy v české literatuře 19. a 20. století 
5. Obrazy Prahy v moderní české próze 
6. Toponyma ve vybrané městské části Prahy 19.–21. století 
7. Bohemistické dizertace na pražské německé univerzitě za druhé světové války 
8. Česká a německá bohemistka na pražských univerzitách mezi válkami 

 
Témata obhájených kvalifikačních prací 
 
 
 
  

12 Tematické okruhy rozepisujte ve formátu a) ... b) ... atd. K rozdílu mezi částí SZK a tematickým okruhem viz sekci IX                      
Metodických pokynů pro přípravu studijních plánů v rámci akreditačních materiálů. 

10 
 

http://www.ff.cuni.cz/FF-9109-version1-metodicke_pokyny_akreditace.pdf


 
 
 

 

C–Ia – Personální zabezpečení studijního programu – seznam vyučujících 
Název studijního 
programu 

Bohemistika pro cizince 

Příjmení a jméno  13 tituly rok 
narození 

zaměstnavatel/é  14

 (i mimo FF UK) 

výše pracovního 
úvazku v hod. týdně  
(úvazky u jednotlivých 

zaměstnavatelů, u DPČ a 
DPP uvádějte „dohoda“) 

Počet hodin  
PP / PVP za 

semestr  
15

Adamovičová Ana PhDr., Ph.D. 1959 FF UK / ÚBS 40 (9/2021) – / 2 
Ivana Bozděchová Doc., CSc. 1960 FF UK/ÚČJTK 40 (N) 0,5 / – 
Boccou Kestřánková 
Marie Mgr., Ph.D. 1978 FF UK / ÚBS 40 (9/2019) 0,5 / – 

Cvrček, Václav Doc. Mgr. Ph.D. 1981 FF UK / ÚČNK 40 (N) – / 0,5 
Dolenská Jana Mgr. 1982 FF UK / ÚBS 40 (9/2020) 0,3 / 0,8 

Gladkova Hana Prof., 
PhDr.,CSc. 1956 FF UK / KJBS 40 (N) 2 / – 

Heczková, Libuše doc. Mgr., Ph.D. 1967 
FF UK / ÚČLK  
FF JU 

40 (N) 2 / – 

Hrdlička Milan Doc., PhDr., 
CSc. 1960 

FF UK / ÚBS;  
FPE ZUČ/ KČJ;  

40 (N) 
20 

2,7 / 1,6 

Hnátková Milena RNDr., CSc. 1960 FF UK/ÚKTL  40 (9/2019) – / 0,1 
Hudousková Andrea Mgr., Ph.D. 1979 FF UK / ÚBS 40 (9/2019) 1,7 / – 
Janeček Petr PhDr., Ph.D. 1978 FF UK/ÚETN 40 (8/2020) – / 1,5 
Kopřivová Marie Mgr., Ph.D. 1972 FF UK/ ÚČNK 40 (N) 0,5 / 1,5 
Křen, Michal Mgr., Ph.D. 1972 FF UK / ÚČNK 40 (N) – / 0,5 
Lehečková Eva Mgr., Ph.D. 1979 FF UK/ÚČJTK 40 (9/2020) 0,5 / 1 

Málek Petr Doc. PhDr., , 
CSc. 1965 FF UK/ÚČLK 40 (12/2018) – / – 

Merhaut Luboš PaedDr., CSc. 1961 FF UK / ÚČLK 40 (8/2020)  – / – 
Romaševská Kateřina Mgr., Ph.D. 1983 FF UK / KJBS 40 (12/2019) 0,3 / 0,8 

Saicová Římalová Lucie Doc. PhDr. 
Ph.D. 1973 FF UK/ÚČJTK 40 (N) 0,5 / – 

Stárková Zuzana PhDr., Ph.D.  1984 FF UK / ÚBS 40 (9/2019)  1,8 / 3 

Starý Kořánová Ilona PaedDr. 1962 
FF UK / ÚBS;  

FAMU 

40 (9/2019) 
dohoda 

– / 1,1 

Škodová Svatava Mgr., Ph.D. 1974 FF UK/ÚBS;  
KČL FP TUL 

40 (1/2020) 
20 

1,7 / 0,6 

Veroňková Jitka PhDr., Ph.D. 1973 
FF UK / FÚ;  

Akcent College, s. r. 
o. 

 40 (9/2020) 
dohoda 

0,5 / – 

13 Uvádějí se pouze vyučující zajišťující PP a PVP předměty; řazeni v abecedním pořadí. 
14 Uvádějí se všichni zaměstnavatelé vyučujícího; FF UK uvádějte ve tvaru FF UK / základní součást, kde vyučující působí. 
15 Sečtěte pro daného pedagoga všechny hodiny za zimní i letní semestr a vydělte dvěma. Má-li ovšem předmět víceletou                   
periodicitu, pak ještě před jeho přičtením vydělte jeho počet hodin touto periodicitou. Učí-li tedy pedagog např. dva                 
jednosemestrální dvouhodinové předměty s každoroční periodicitou a dva jednosemestrální dvouhodinové předměty          
s dvouletou periodicitou, bude celkový počet jeho hodin za semestr 3. Pokud se na 1 předmětu podílí více pedagogů, přísluší                   
každému rovný podíl; tj. pokud např. 1 dvouhodinový jednosemestrální předmět vyučují dva vyučující, započítejte každému               
jednu hodinu. 
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Vojtěch Daniel  doc. PhDr., 
Ph.D. 1971 FF UK/ ÚČLK 20 (N) – / 1 

Velčovský Václav PhDr. ,Ph.D. 1983 

MŠMT 

FF UHK/HÚ 

FF UK/ÚBS  

40 (N) 
dohoda 
dohoda 

0,3 / – 

Vojvodík  Josef prof. Dr. phil., 
M.A. 1964 

FF UK/ ÚČLK 

 40 (N) – / 1 

Vučka Tomáš PhDr. 1977 
FF UK / ÚBS;  
CERMAT;  

nakl. Slovart 

40 (9/2020) 
dohoda 
dohoda 

2 / 2 

Wiendl Jan doc. PhDr., 
Ph.D. 1969 

FF UK / ÚČLK  

 40 (N) 0,8 / – 

Zasina, Adrian Jan Mgr. Bc. 1990 FF UK / ÚČNK  40 (12/2019) – / 0,5 
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