
Co nabízí 
Hispanistika  
na FF UK? 

 Perfektní zvládnutí 

španělštiny 

 Desítky míst  

na partnerských 

univerzitách po celém 

Španělsku, kam můžete 

v rámci studia vyjet na 

jeden nebo dva 

semestry 

 Bakalářské, navazující 

magisterské i doktorské 

studium 

 Široké možnosti 

uplatnění jako učitel 

španělštiny, překladatel, 

redaktor, pracovník 

diplomatických služeb, 

cestovního ruchu nebo 

médií 

 
 

 

 

Kdo se může přihlásit? 

Každý, kdo má alespoň komunikativní znalost 

španělštiny a základní přehled o její gramatice  

(cca úroveň B1). 

Nebojte se přijímacích zkoušek. Hledáme chytré  

a přemýšlivé studenty. Krom znalosti španělštiny 

je pro nás důležitý hlavně váš zájem a chuť 

s námi objevovat hispánský svět. 

Přípravný kurz 
k přijímací zkoušce 

Přípravný kurz je zcela zdarma a koná se  

20. ledna 2018 (sobota) od 9:30 do 13:00 

v Oettingenském paláci (Josefská 6, Praha 1, 

učebna č. 118, 1. patro). 

Kurz vedou přímo vyučující z Oddělení 

hispanistiky, kteří Vám podrobně popíší, jak 

přijímací zkouška vypadá, a poradí, jak se na ni 

nejlépe připravit. Z organizačních důvodů 

prosíme pouze o registraci na e-mailovou adresu 

dora.polakova@ff.cuni.cz. 

Těšíme se na vás! 

Kde se dozvím více? 

Na webu Ústavu románských studií: 

http://urs.ff.cuni.cz 

Na našem Facebooku: 

www.facebook.com/hispanistikaffuk 

 

 

 
 

   

Hispanistika 
na FF UK 

 

 

Studujete jazyk, kterým hovoří přes  
500 000 000 mluvčích na největší 
české univerzitě. 

S námi ovládnete španělštinu 
perfektně a získáte hluboký vhled 
do literatury i kultury hispánského 
světa. 

 

 

 

 

 

 

Jsem 
hispanista! 



Struktura 
studia 

 

Praktický jazyk  
a teorie jazyka 

Naši zkušení a trpěliví vyučující vám pomohou 

dosáhnout ve španělštině úrovně C1, v Nmgr. 

C2. Po třech letech bakalářského studia budete 

dokonale ovládat výslovnost, gramatiku  

a budete mít širokou slovní zásobu, v níž 

nebudou chybět i nejrůznější hovorové obraty. 

Cílem studia Hispanistiky je naučit vás ovládat 

jazyk perfektně, plynule překládat z češtiny  

do španělštiny i naopak a komunikovat jako 

rodilý mluvčí ve všech situacích, ať už 

formálních či neformálních. 

V praktických kurzech se budete věnovat 

konverzaci, aktivnímu rozšiřování slovní zásoby  

i procvičování gramatiky. V teoretičtěji 

pojatých kurzech se seznámíte s tím, jak 

funguje španělský jazyk, naučíte se vidět ho 

v kontrastu s češtinou a proniknete i do jeho 

nejtajnějších zákoutí. Budete schopni rozlišit  

i velmi jemné významové odstíny a myslet  

i tvořit věty jako rodilí mluvčí. Každoročně 

nabízíme i rozšiřující volitelné semináře 

praktického jazyka, kde můžete španělštinu dále 

procvičovat a zdokonalovat. 
 

  

Literatura 

V rámci studia Hispanistiky se seznámíte s vývojem 

španělské i hispanoamerické literatury, a to od jejich 

počátků až po současnost. Díky Kolumbovým 

deníkům se ocitnete spolu s prvními španělskými 

dobyvateli na zcela novém a neznámém kontinentu, 

s donem Quijotem poznáte drsnou Kastílii  

a Gabriel García Márquez vám odhalí důvod stoleté 

samoty i magičnost hispanoamerické reality. 

Vysokoškolské literární kurzy rozhodně nejsou 

suchopárným souborem informací o životě autora  

a jeho díle. Naučíte se o textech skutečně přemýšlet, 

interpretovat je v širších souvislostech, objevovat 

skryté významy a chápat jejich roli ve vývoji 

španělsky psané i světové literatury. 

Literární přednášky jsou vždy doplňovány semináři, 

které jsou postaveny na dialogu se studenty a jsou 

zde rozebírána a interpretována nejdůležitější díla. 

Nabízíme také monotematicky zaměřené kurzy 

volitelné, které se věnují konkrétním literárním 

žánrům nebo dílům určitého období či oblasti 

(např. román pralesa, argentinská literatura, barokní 

španělská literatura atp.). 

 

 

 

 

  

 

Dějiny, současné 
reálie  
a umění 

Studium Hispanistiky vám otevírá cestu  
do historie i do současnosti celého španělsky 
mluvícího světa. Dozvíte se například, jak se  
ze Španělska stala říše, nad níž slunce 
nezapadalo, co znamenalo osvobození pro 
země Latinské Ameriky i jak jejich ztrátu nesla 
bývalá koloniální velmoc. 
 
V dalších kurzech se budete věnovat 

hispánskému umění a kultuře. Dějiny  

i současnost Španělska a Hispánské Ameriky 

vám představíme v širších souvislostech  

a pomůžeme vám stát se skutečnými 

odborníky na tuto oblast. 

 
 

 


