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Proč bych měl studovat 

hispanistiku?

 Studovali jste španělštinu na gymnáziu, SOŠ   
nebo v jazykové škole? Naučili jste se španělsky 
během pobytu v zahraničí?

 Chcete prohloubit své znalosti tohoto jazyka
a ovládat ho perfektně? 

 Zajímá vás literatura, kultura a historie Španělska 
a španělsky mluvících zemí Latinské Ameriky?

 Chtěli byste v budoucnu pracovat se španělštinou, 
překládat, tlumočit, vyučovat ji, pracovat 
redakcích, na ambasádách, 
v zahraničních firmách či v cestovním ruchu?

2



Odpověděli jste na předchozí 

otázky ANO?

Pak je hispanistika pro vás to pravé 

a doufáme, že se budeme 

od příštího akademického roku 

setkávat na půdě FF UK!

Stále máte nějaké otázky? Stačí číst dál… 

Pokusíme se na ně odpovědět.
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Vy se ptáte…

Španělštinu už jsem studoval, ale zdaleka 

ji ještě neovládám bezvadně. Má vůbec 

smysl, abych se hlásil na hispanistiku?
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My odpovídáme…

Samozřejmě. Předpokladem k přijetí je 
komunikativní znalost španělštiny

a základních gramatických pravidel. Rozhodně 
však nemusíte již na přijímacích zkouškách 

mluvit jako rodilí mluvčí. Vedle úrovně 
španělštiny hodnotí komise i zájem uchazeče

a jeho motivaci ke studiu (proto je přijímací 
zkouška ústní). Během prvního ročníku se 

studenti v rámci kurzů praktického jazyka doučí 
vše důležité a srovnají se rozdíly v pokročilosti.
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Vy se ptáte…

Španělštině už se věnuji velmi dlouho, 

ovládám ji prakticky bez problémů. 

Může mi studium hispanistiky vůbec 

nabídnout něco, co bych ještě nevěděl?
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My odpovídáme…

Pochopitelně. Znalost praktického jazyka je jen 
jedním z aspektů studia. Během tří let bakalářského 
oboru se seznámíte s dějinami španělsky psaných 

literatur a samotný jazyk vám bude představen 
z úplně nové perspektivy, která umožní pochopit, 

jak funguje, jaké jsou rozdíly mezi češtinou 
a španělštinou, vidět pozici španělštiny v rámci 

ostatních románských jazyků... 
Na konci tříletého bakalářského cyklu už pro vás 

španělština nebude jen dorozumívacím prostředkem, 
ale také předmětem vašeho teoretického zájmu 
a něčím, co skutečné chápete a ovládáte nejen 

po stránce praktické, nýbrž i teoretické.
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Vy se ptáte…

Uvažuji o studiu na hispanistice a rád 

bych se přišel podívat na některý seminář 

nebo přednášku. Je to možné?

8



My odpovídáme…

Ano, toto je možné individuálně domluvit. 

Pokud se k nám chcete přijít podívat na 

jednu hodinu, kontaktujte prosím jednu z 

těchto vyučujících:

dora.polakova@ff.cuni.cz – literární předměty

dana.kratochvilova@ff.cuni.cz – praktické a 

teoretické jazykové předměty

9

mailto:dora.polakova@ff.cuni.cz
mailto:dana.kratochvilova@ff.cuni.cz


Vy se ptáte…

Mám diplom DELE C1 nebo C2 ze 

španělštiny, pomůže mi to nějak u 

přijímacích zkoušek?
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My odpovídáme…

Ano, od letošního roku nabízíme u 

přijímacích zkoušek bodovou bonifikaci, 

pokud tedy máte DELE na úrovni C1, 

automaticky získáte 5 bodů v části přijímací 

zkoušky, která ověřuje znalosti praktické 

španělštiny. Pokud máte DELE C2, získáte 

bodů 7.
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Vy se ptáte…

Nemám diplom DELE, představuje to 

nějaký problém? Budu tím nějak 

u zkoušky znevýhodněn?
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My odpovídáme…

Určitě ne. U uchazečů o bakalářské studium 

hispanistiky většinou ani nepředpokládáme 

znalosti na úrovni C1 nebo C2 (počítáme 

spíše s úrovní B1-B2). Pokud hovoříte 

španělsky výborně, je to samozřejmě 

výhoda, ale není to to jediné, co u přijímací 

zkoušky ověřujeme, a maximální počet bodů 

lze pochopitelně získat i bez diplomu.
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Vy se ptáte…

Španělština mne baví, ale zajímají mě

i další obory na FF UK nebo jiných 

vysokých školách. Mohu s nimi studium 

hispanistiky kombinovat? 
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My odpovídáme…

To není problém. Hispanistiku můžete 
kombinovat s jakýmkoli dvouoborovým studiem 
na FF UK. V tom případě budete studentem tzv. 
dvouoboru, budete mít např. méně povinných 

předmětů a budete psát bakalářskou práci 
pouze na jednom oboru. Řada studentů 

úspěšně studuje i dva jednoobory, buď přímo na 
FF, nebo kombinuje hispanistiku se studiem na 

jiných fakultách (zejména FHS a PrF) nebo 
vysokých školách (relativně častá je kombinace 
s VŠE). Další obory si studenti často přibírají i v 

pozdějších letech studia.
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Vy se ptáte…

Je možné studovat hispanistiku pouze 

jednooborově (bez kombinace s jinými 

obory)?
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My odpovídáme…

Jistě – hispanistika je koncipována jako 

jedno- i dvouoborové studium. Je tedy 

na vás, zda si k ní budete chtít přidat ještě 

další obor, nebo se věnovat pouze jí. 

Také není problém, pokud v průběhu 

dvouoborového studia zjistíte, že druhý obor 

nenaplnil vaše očekávání a chcete studovat 

již jen hispanistiku. 
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Vy se ptáte…

Podal jsem si přihlášku i na jiné školy. 

Teď jsem ale zjistil, že se mi termín 

přijímací zkoušky kryje s tím 

na hispanistice. Dalo by se to nějak 

vyřešit?
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My odpovídáme…

Ve většině případů to lze vyřešit, napište 

co nejdříve garantce přijímacího řízení, 

dr. Polákové (dora.polakova@ff.cuni.cz), 

pokusí se vám pomoci a termín přijímací 

zkoušky přesunout.
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Vy se ptáte…

Hispanistika se vyučuje 

i na jiných vysokých školách. 

Proč bych měl jít na FF UK?

20



My odpovídáme…

Studium hispanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy má 
dlouholetou tradici. Vyučující jsou vynikající odborníci, kteří 

ve svém oboru publikují odborné články a monografie. Na Ústavu 
románských studií FF UK vládne přátelská atmosféra, v níž jsou 

studenti podporováni v odborném rozvoji (je jim například 
umožněno spolupracovat na výzkumných projektech, pokud 

o to projeví zájem, a podílet se tak na vědecké práci pracoviště). 
Hispanistika na FF UK je koncipována jako obor vychovávající 

skutečné odborníky, kteří se bezvadně orientují v oblasti 
španělsky psaných literatur i ve všech praktických i teoretických 

aspektech jazyka. Připravíme vás pro seriózní práci 
se španělštinou na všech jejích úrovních, nenabízíme tedy jen 

úzce zaměřené obory typu španělština pro cestovní ruch, 
ale skutečně komplexní studijní program.
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Vy se ptáte…

Rád bych část svého studia strávil 

v zahraničí. Je to možné?
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My odpovídáme…

Ano. Všichni naši studenti, kteří o to projeví zájem, 
mají dnes možnost vyjet v rámci programu Erasmus 

na univerzity ve Španělsku (případně i v jiných 
zemích Evropy). Fakulta spolupracuje 

s celou řadou pracovišť, takže výběr je opravdu 
široký. Jsme zapojeni i do řady obdobných projektů, 
v jejichž rámci mohou studenti vycestovat také do 
Latinské Ameriky a dalších mimoevropských států. 

Těchto možností můžete využít kdykoli 
v průběhu studia, s výjimkou samotného prvního 

ročníku.
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Vy se ptáte…

Jaké je uplatnění absolventů hispanistiky 

na FF UK?
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My odpovídáme…

Naši absolventi se uplatňují v širokém spektru profesí, 
mezi ty nejčastější patří:

- překladatelé a tlumočníci
- učitelé španělštiny

- redaktoři v nakladatelstvích a v médiích
- zaměstnanci zahraničních firem a ambasád

Asi nejlepší obrázek si uděláte, když se seznámíte se stručnými medailonky našich absolventů, 
které popisují, čemu přesně se po ukončení studia věnují, čím je jejich práce zajímavá a jak je 

na ni připravilo studium na FF UK. Tyto medailonky naleznete zde:

http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/uchazec/uchazec-o-nmgr-studium-
hispanistika/medailonky-absolventu-hispanistiky-aneb-jake-moznosti-uplatneni-mam-po-

dokonceni-studia/

Absolvent oboru hispanistika je připraven ke studiu navazujícího magisterského oboru, který 
také nabízí naše fakulta (naši bakaláři většinou po složení státní bakalářské zkoušky zcela bez 

problémů pokračují v navazujícím oboru, kde si mohou vybrat, zda se zaměří na španělský jazyk 
nebo španělsky psané literatury). Po absolvování magisterského studia jsou připraveni i ke 

studiu doktorskému (v oborech Románské jazyky nebo Románské literatury).
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Vy se ptáte…

Pořádá katedra přípravný kurz 

k přijímacím zkouškám?
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My odpovídáme…

Ano, koná se 21. ledna 2017 (sobota) od 

9.30 do 13.30 na hlavní budově FF UK 

(učebna č. 104). Kurz je zcela zdarma 

a všichni jsou srdečně zváni. Z organizačních 

důvodů prosíme jen o předchozí registraci 

na e-mailu: dora.polakova@ff.cuni.cz.
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Vy se ptáte…

Kde se dozvím další informace o oboru 

a o přijímací zkoušce?
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My odpovídáme…

Navštivte naše webové stránky: http://urs.ff.cuni.cz/

Zde najdete detailní informace o průběhu přijímací 
zkoušky:

http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstin
a/uchazec/uchazec-o-bc-studium-hispanistika/

Zde si můžete přečíst podrobnou charakteristiku 
oboru:

http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstin
a/bc-studium/

29



Vy se ptáte…

Kde si mohu podat přihlášku a přečíst si 

všeobecné informace o průběhu 

přijímacího řízení na FF UK?
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My odpovídáme…

Na stránkách fakulty věnovaných uchazečům 

o studium:

http://www.ff.cuni.cz/uchazec/
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Vy se ptáte…

Stále mám nějaké otázky. 

Je možné obrátit se s nimi přímo 

na někoho z vyučujících?
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My odpovídáme…

Jistě. Pokud vám není cokoli jasné, stačí 

napsat mail garantce přijímacího řízení, 

dr. Doře Polákové, která vám ráda odpoví:

dora.polakova@ff.cuni.cz. 
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Brzy na viděnou…

Pokud jste dočetli až dokonce, 

pevně věříme, že vás náš obor 

zaujal a že se v červnu uvidíme 

u přijímacích zkoušek.

Těšíme se na shledanou!
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Prezentaci pro vás připravili…

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 

ředitel ÚRS, vyučující jazykových předmětů

Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 

vedoucí Oddělení hispanistiky, garantka

přijímacího řízení, vyučující literatury

PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.

vyučující jazykových předmětů

35


