
 

 

 

HISPANISTIKA: Stručný průvodce studenta prvního ročníku 

 

 

VÍTÁME VÁS! 

 

Milí studenti, 

srdečně Vás vítáme na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jsme rádi, že jste si 

za předmět svého studia zvolili právě španělštinu, a pevně věříme, že studium 

Hispanistiky pro Vás bude příležitostí k rozšíření obzorů, poznání mnoha dosud 

neznámých věcí, setkávání se s kvalitními a vstřícnými pedagogy a v neposlední řadě také 

navázání přátelství se spolužáky. 

Pokud přicházíte ze střední školy, pak pro Vás příchod na Hispanistiku znamená také 

vstup do dosud nepoznaného vysokoškolského světa, který je možná v mnohém zatím 

zahalen rouškou tajemství. Pokud Vám vše připadá velké a neznámé, pokud máte spoustu 

otázek, ale nevíte, koho byste se měli zeptat, určitě nezoufejte. Nebude trvat dlouho  

a zjistíte, že vysokoškolský život je vlastně jedno velké dobrodružství, které rozhodně 

stojí za to. Pro Vaše první dny v novém prostředí jsme připravili tento stručný manuál, 

který by Vám měl pomoci najít odpověď na ty nejčastěji kladené dotazy.  

 

Za celé Oddělení hispanistiky 

 

Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 

dora.polakova@ff.cuni.cz 

vedoucí Oddělení hispanistiky, vyučující literárních předmětů, garant přijímacího řízení 

 

PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 

dana.kratochvilova@ff.cuni.cz 

vyučující lingvistických předmětů, garant stáží 24 hodin s FF UK 
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HISPANISTIKA: Stručný průvodce studenta prvního ročníku 

Jak pracovat s tímto manuálem? 

Manuál je rozdělen do několika částí, které by Vás  měly provést všemi počátečními 

fázemi studia na FF UK: 

 

1. Důležité termíny, které byste neměli propásnout 

Tuto část byste si měli přečíst ještě během prázdnin, abyste v září na něco důležitého 

nezapomněli.  

 

2. Co bych měl vědět ještě před začátkem výuky 

Tato část Vám pomůže při sestavování rozvrhu, vyhledávání kurzů a přípravě na první 

týden výuky. Ideální je seznámit se s ní v průběhu září. Pokud po jejím přečtení budete 

mít i nadále nějaké nejasnosti, můžete se na vše zeptat během orientačního dopoledne, 

které se koná 27. 9. 2018. 

 

3. Co mi může pomoci v prvních týdnech studia 

Tato část Vám v prvních říjnových týdnech po začátku výuky může poskytnout odpovědi 

na ty nejčastěji kladené otázky a nabídnout řešení problémů, s nimiž se studenti prvního 

ročníku někdy potýkají. 

 

  



 

 

 

HISPANISTIKA: Stručný průvodce studenta prvního ročníku 

Důležité termíny, které byste neměli propásnout 

• Zápis do prvního ročníku bc. studia (3. a 4. 9. 2018) 

• Informační dopoledne pro nově přijaté studenty (27. 9. 2018) 

• Zahájení výuky (1. 10. 2018) 

 

Zápis do prvního ročníku bc. studia 

3. a 4. 9. 2018 

Hlavní budova (nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1) 

Konkrétní harmonogram se je rozvržen podle prvního písmene studentova příjmení  

a naleznete ho zde:  

https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/zapis-akademickeho-

roku-20172018/ 

Na výše uvedené stránce také najdete podrobné informace o tom, co si máte k zápisu 

přinést. Zápis do prvního ročníku je plně v režii fakulty (je hromadný pro všechny obory) 

a my ho nemůžeme nijak ovlivnit. V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se 

prosím obracejte na oddělení přijímacího řízení: prijimacky@ff.cuni.cz 

 

Informační dopoledne pro nově přijaté studenty 

27. 9. 2018, 9:30 

Hlavní budova (nám. Jana Palacha 1, 116 38 Praha 1), učebna č. 116  

Možnost strávit na fakultě jedno dopoledne ještě před začátkem výuky jsme nově 

přijatým studentům nabídli poprvé před dvěma lety a tyto schůzky se setkaly s velkým 

ohlasem. Naše zkušenosti z těchto setkání byly veskrze pozitivní, pevně věříme, že 

studentům v mnohém usnadnily nástup na vysokou školu a pomohly jim se zorientovat. 

V této tradici tedy pokračujeme i letos a budeme velmi rádi, pokud na setkání dorazíte 

(byť účast rozhodně není povinná a nemusíte se ze setkání omlouvat, pokud nemůžete 

dorazit). 

Setkání povedou dr. Dora Poláková (dora.polakova@ff.cuni.cz), vedoucí Oddělení 

hispanistiky a vyučující literárních předmětů, a dr. Dana Kratochvílová 

(dana.kratochvilova@ff.cuni.cz), vyučující lingvistických předmětů na Oddělení 

hispanistiky a garantka stáží 24 hodin s FF UK pro středoškoláky. 
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HISPANISTIKA: Stručný průvodce studenta prvního ročníku 

Během dopoledne se Vám pokusíme shrnout základní informace o studiu na VŠ, 

vysvětlíme, jak probíhá zápis předmětů, a odpovíme na všechny Vaše otázky. 

Představíme Vám jednotlivé budovy fakulty, abyste cestou na první přednášky zbytečně 

nebloudili, ukážeme Vám hlavní budovu FF, učebny Hispanistiky, sekretariát i studijní 

oddělení a vysvětlíme Vám jejich funkci. Součástí setkání bude i krátký „výlet“  

do několika knihoven, které při svém budoucím studiu určitě budete potřebovat. 

Konec akce je naplánován před obědem a rádi bychom Vám během tohoto půldne 

poskytli možnost se na cokoli zeptat, seznámit se s některými vyučujícími, s nimiž se 

budete setkávat na hodinách, a také se poznat mezi sebou. Těšíme se na Vás! 

 

Zahájení výuky 

1. 10. 2018 

Akademický rok je organizován trochu jinak než školní rok na SŠ. Řídí se tzv. 

harmonogramem akademického roku, který najdete zde: 

https://www.ff.cuni.cz/fakulta/predpisy-a-dokumenty/opatreni-

dekana/harmonogram/harmonogram-ar-2018-19/ 

V letošním roce začíná výuka 1. října 2018, v tento den se prosím dostavte již přímo  

na svou první přednášku nebo seminář. 

 

  



 

 

 

HISPANISTIKA: Stručný průvodce studenta prvního ročníku 

Co bych měl vědět ještě před začátkem výuky 

• Jaký je rozdíl mezi akademickým rokem a školním rokem, na který jsem 

byl zvyklý ze střední školy? Máme na VŠ např. podzimní prázdniny? 

• Na jaké předměty mám chodit? 

• Je pevně stanoveno pořadí jednotlivých kurzů? Existují na VŠ ročníky jako 

na střední škole? 

• Co jsou to kredity, které jsou uvedené u každého předmětu? Co je to 

vůbec kreditní systém? 

• Kolik předmětů si mám v prvním ročníku zapsat? 

• Kde bude probíhat výuka? 

• Rád bych chodil na dva předměty, které následují hned za sebou, ale 

každý se koná v jiné budově, a já tak nemohu dorazit na druhou hodinu 

včas. Je to problém? 

• Jak si mám předměty zapsat? 

• Co je to sylabus a k čemu slouží? 

• Jaký je rozdíl mezi přednáškou a seminářem? 

• Co je to zkouška a zápočet? Jaký je mezi nimi rozdíl? 

• K čemu slouží konzultační hodiny vyučujících? 

• Co je to ISIC a k čemu slouží? 

• Užitečné webové stránky, kde najdu další informace 

 

  



 

 

 

HISPANISTIKA: Stručný průvodce studenta prvního ročníku 

Jaký je rozdíl mezi akademickým rokem a školním rokem, na který jsem 

byl zvyklý ze střední školy? Máme na VŠ např. podzimní prázdniny? 

Akademický rok je označení pro období výuky a zkouškové období na vysokých školách. 

Od školního roku na SŠ se opravdu v lecčems liší: 

1.) Výuka zpravidla začíná až v prvním říjnovém týdnu. 

2.) Podzimní, pololetní ani jarní prázdniny se nás bohužel netýkají, máme jen 

prázdniny vánoční (a samozřejmě státní svátky), ale pokud si např. dokážete 

šikovně zorganizovat zkoušky na konci letního semestru a nenecháte si žádnou  

na září, čekají Vás tři měsíce letních prázdnin ☺. 

3.) Výuka je organizována do dvou semestrů (něco jako pololetí na SŠ), které 

většinou čítají 11-14 výukových týdnů. Za nimi následuje zkouškové období, 

které má v zimním semestru většinou 5 týdnů, v letním semestru má přibližně  

7 týdnů před letními prázdninami a potom ještě cca 2 týdny v září. 

 

Na jaké předměty mám chodit? 

Studium je tvořeno předměty povinnými (ty musíte splnit, abyste mohli studium zdárně 

ukončit), předměty povinně volitelnými (musíte splnit určitý počet předmětů z dané 

skupiny, volba konkrétních je na Vás) a předměty volitelnými, ty si můžete vybrat zcela 

podle svého. Některé volitelné předměty nabízí přímo náš ústav, můžete si ale zapsat  

i jakýkoli předmět na jiném oboru. Svůj studijní plán i s doporučenými ročníky, v nichž 

byste jednotlivé kurzy měli absolvovat, naleznete na http://plany.ff.cuni.cz 

Rozvrhy pro všechny obory najdete před začátkem semestru na http://rozvrhy.ff.cuni.cz 

 

Je pevně stanoveno pořadí jednotlivých kurzů? Existují na VŠ ročníky jako 

na střední škole? 

Rozvržení ročníků na VŠ je volnější než na střední škole, existují pouze tzv. doporučené 

ročníky. To znamená, že každý povinný kurz má u sebe uvedeno, pro který  ročník je 

primárně určen. Toto pořadí je dobré dodržovat, pokud je to možné, protože Vám zajistí 

optimální návaznost předmětů. Pokud ale např. studujete ve sdruženém studiu (dvouobor) 

a některé předměty se Vám v jednom ročníku kryjí, není v zásadě problém, pokud si jeden 

z těchto předmětů zapíšete až o rok později (nebo naopak něco splníte dříve, než je podle 

plánu uvedeno). V takovýchto případech je ale třeba dávat pozor na dvě věci: 
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HISPANISTIKA: Stručný průvodce studenta prvního ročníku 

a) Některé předměty mají nastaveny tzv. prerekvizity, což znamená, že jejich pořadí 

není náhodné a je třeba je absolvovat postupně. Teprve ve chvíli, kdy máte 

v pořádku splněn jeden, můžete si zapsat následující. Toto se týká především 

předmětů, které mají v názvu římskou číslici (např. Gramatický seminář 

španělština II je možné absolvovat až po absolvování Gramatického semináře I). 

Zda má předmět prerekvizity a zda je naopak on sám prerekvizitou jiného 

předmětu, zjistíte v jeho anotaci v informačním systému (viz dále). Semináře 

doporučené pro první ročník, které jsou prerekvizitami pro další kurzy, si určitě 

zapište hned v prvním ročníku, abyste se v budoucnu vyhnuli problémům  

a nemuseli si prodlužovat studium. 

b) Některé předměty sice nemají oficiální prerekvizitu, ale i tak mohou být určeny 

pokročilejším studentům a není vhodné, aby na ně docházeli studenti prvního 

ročníku. Pokud si v prvním ročníku z nějakého důvodu chcete zapsat předmět 

určený pro ročníky vyšší, kontaktujte nejprve e-mailem příslušného vyučujícího 

a ujistěte se, že to pro něj nepředstavuje problém. Totéž platí i ve chvíli, kdy si 

chcete zapsat volitelný předmět z jiné katedry – je vhodné (a je to i slušnost) 

nejprve se otázat vyučujícího, zda na jeho předmět můžete docházet, ačkoli 

studujete jiný obor. 

 

Co jsou to kredity, které jsou uvedené u každého předmětu? Co je to vůbec 

kreditní systém? 

Právě z toho důvodu, že rozvrh na VŠ je volnější než na středních školách a nikdo Vám 

přesně neříká, jaké předměty si v daném roce máte zapsat, existuje tzv. kreditní systém. 

Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů, které se Vám započítají ve chvíli, 

kdy ho splníte. Jejich výsledný počet je zásadní pro postup do dalšího ročníku studia.  

Počty kreditů nutných pro postup do vyšších ročníků studia jsou specifikovány v čl. 4 

Pravidel pro organizaci studia na FF, která naleznete zde: http://www.ff.cuni.cz/wp-

content/uploads/2009/08/Pravidla_pro_organizaci_studia_FFUK_23-6-2017-final-

web.pdf V tomto řádu je také stanoveno, jaké procento kreditů za daný rok můžete mít 

z volitelných předmětů (aby se nestalo, že by student v daném roce třeba nesplnil vůbec 

žádný z předmětů povinných pro svůj obor a chodil jen na předměty volitelné).  
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HISPANISTIKA: Stručný průvodce studenta prvního ročníku 

Kolik předmětů si mám v prvním ročníku zapsat? 

V prváku doporučujeme zapsat si všechny povinné předměty, které jsou doporučeny pro 

první ročník. Svůj rozvrh potom můžete doplnit kurzy povinně volitelnými a volitelnými 

podle vlastního uvážení. Jejich počet by se měl řídit tím, abyste na konci prvního ročníku 

měli dostatek kreditů na postup do druhého ročníku.  

 

Kde bude probíhat výuka? 

Filozofická fakulta má řadu budov, je tedy důležité se v rozvrhu vždy podívat, kde se 

konkrétní kurz realizuje. Hispanistické předměty se nejčastěji konají v těchto učebnách: 

a) P116, P117: Místnosti 116 a 117 na hlavní budově (nám. Jana Palacha 1, první 

patro), znáte je i z přijímaček.  

b) O118: Místnost 118 v paláci Oettingen na Malé Straně (Josefská 6, také v prvním 

patře, na vrátnici vám případně rádi poradí).  

c) C049: Místnost 49 v Celetné 20 (pozor: hned naproti je ještě Celetná 13, tam ale 

výuka FF zpravidla neprobíhá). Tato učebna je asi největší oříšek, na první pokus 

zabloudí při jejím hledání skoro každý ☺, nenachází se totiž mezi učebnami 48 a 

50, jak by se dalo očekávat. Nejlépe je zeptat se na vrátnici, kde Vás přesně 

navedou, jsou na podobné otázky zvyklí. 

d) H301: Místnost 301 v Hybernské – ta se nachází ve Šporkově paláci v Hybernské 

ulici č. 3, místnost je ve třetím patře (úplně pod střechou), na vrátnici Vám 

případně také poradí. 

 

Rád bych chodil na dva předměty, které následují hned za sebou, ale každý 

se koná v jiné budově, a já tak nemohu dorazit na druhou hodinu včas. Je 

to problém? 

Většinou to problém není. Přesuny z jedné budovy na druhou zkrátka zaberou nějaký čas, 

s tím všichni vyučující počítají a bývají v tomto benevolentní. Je dobré vyučujícímu hned 

na začátku semestru vysvětlit, že před jeho hodinou máte jiný kurz na jiné budově, budete 

tedy přicházet se zpožděním, a zeptat se, zda toto nevadí (někdy se to řeší např. prací 

navíc, pokud není zpoždění příliš velké, nechají to vyučující někdy úplně být). 

 

  



 

 

 

HISPANISTIKA: Stručný průvodce studenta prvního ročníku 

Jak si mám předměty zapsat? 

Zápis probíhá přes studijní informační systém (SIS), podrobné informace o něm  

a o technické stránce zápisu předmětů naleznete zde: 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-informacni-system-sis/ 

V SISu také naleznete podrobné informace o předmětech, požadavky na jejich splnění, 

počet kreditů, kterými jsou ohodnoceny, zda mají nějaké prerekvizity nebo jsou samy 

prerekvizitami atd. V SISu je také vždy uvedeno jméno vyučujícího a jeho e-mail. Pokud 

máte ohledně zápisu konkrétního předmětu nějaké pochybnosti, nejlepším řešením je 

napsat e-mail přímo osobě, která ho vyučuje. Nebojte se zeptat, pokud něčemu 

nerozumíte, není to žádná ostuda.  

Elektronický zápis letos začíná 21. září v 10.00 a končí 21. října v 18.00. Teoreticky je 

na něj tedy dost času, ale zejména u předmětů, které jsou společné pro více oborů 

(Filozofie, Úvod do lingvistiky, Rozšířený seminář k úvodu do lingvistiky, kurzy 

Jazykového centra), doporučujeme provést ho co nejdříve, protože tyto kurzy mají často 

omezenou kapacitu, a pokud byste zápis nechali na později, je možné, že už byste se na 

předmět nemohli v prvním ročníku zapsat.  

Zápis byste neměli odkládat také u kurzů, které mají tzv. paralelky. V prvním ročníku se 

toto týká Lexikálního a Gramatického semináře, tyto předměty se konají dvakrát v týdnu 

a na každou paralelku dochází jen polovina studentů z ročníku, aby bylo více prostoru 

pro interakci. Volba konkrétní paralelky je teoreticky na Vás, je však třeba počítat s tím, 

že vyučující většinou hlídají kapacitu u obou hodin tak, aby na každou docházel přibližně 

stejný počet studentů (jinak by paralelky ztratily svůj význam), pokud je již kapacita 

paralelky, kterou jste si původně vybrali, naplněna, nezbývá než zapsat se na paralelku 

druhou. 

 

Co je to sylabus a k čemu slouží? 

Se slovem sylabus se na VŠ budete setkávat často. Jedná se o jakýsi semestrální plán 

konkrétního předmětu, kde je popsáno, čemu se v kurzu budete věnovat, na jaká témata 

je zaměřen a jaké jsou požadavky pro jeho splnění. Součástí sylabu je vždy také 

bibliografie, která obsahuje díla, z nichž se vychází, případě i seznam povinné literatury, 

kterou byste v průběhu semestru měli načíst. Sylabus každého předmětu naleznete 

v informačním systému (SIS – viz předchozí bod). 

 

http://www.ff.cuni.cz/studium/studijni-informacni-system-sis/


 

 

 

HISPANISTIKA: Stručný průvodce studenta prvního ročníku 

Jaký je rozdíl mezi přednáškou a seminářem? 

Přednášky jsou kurzy, na kterých není povinná docházka (tj. nikdo v průběhu semestru 

nehlídá, jestli jste na kurz chodili), jsou postaveny převážně na teoretickém výkladu 

vyučujícího a bývají zakončeny zkouškou. 

Semináře jsou kurzy s povinnou docházkou,  na kterých se očekává aktivní spolupráce 

studentů (vyplňování praktických cvičení, prezentace referátů, vypracovávání 

průběžných úkolů, diskuse apod.). Na seminář je třeba v průběhu semestru pravidelně 

docházet, na úvodní hodině vyučující většinou stanoví, kolikrát můžete v jednom 

semestru chybět (zpravidla se tolerují 3 absence).  

 

Co je to zkouška a zápočet? Jaký je mezi nimi rozdíl? 

Znalosti studentů se na VŠ zpravidla kontrolují jen v průběhu zkouškového období  

(tj. po skončení samotné výuky). 

Pokud je předmět ukončen zkouškou, znamená to, že na konci semestru musíte uspět  

u ústního zkoušení nebo u písemného testu, přičemž Váš výkon bude ohodnocen 

známkou. Pro splnění předmětu je nutné získat známku výborně (1), velmi dobře (2) nebo 

dobře (3), známka 4 je chápána jako neprospěl, a v tom případě nemáte předmět splněný.  

Je však třeba počítat i s tím, že úspěšně složená zkouška nemusí být jediným požadavkem 

pro úspěšné absolvování kurzu. Abyste byli ke zkoušce vůbec připuštěni, může vyučující 

požadovat například i odevzdání samostatné práce, absolvování dílčích testů v průběhu 

semestru,  pravidelnou docházku v případě semináře apod. Všechny tyto informace by 

měly být uvedeny sylabu předmětu a vyučující je většinou zopakuje i na první hodině. 

Zápočet je druhý typ kontroly na konci semestru, který je obvyklý u seminářů, tj. kurzů 

s povinnou docházkou. Také požadavky k zápočtu jsou uvedeny v SISu a vyučující Vám 

je obvykle sdělí i na úvodní hodině. Tyto se mohou lišit v závislosti na typu kurzu  

a mohou se mezi sebou různě kombinovat. U některých předmětů stačí pro získání 

zápočtu jen pravidelná docházka a např. přednesení referátu, někde je navíc i zápočtový 

test na závěr kurzu. Někdy je třeba pro získání zápočtu také pravidelně odevzdávat 

vypracované dílčí úkoly apod. Zápočet není nijak známkován, pokud splníte všechny 

požadavky, získáte tzv. započteno, a připíší se Vám kredity za daný předmět. 
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K čemu slouží konzultační hodiny vyučujících? 

Každý vyučující nabízí jednou týdně hodinu konzultací, během které ho můžete navštívit. 

Rozpis konzultací naleznete zde: http://urs.ff.cuni.cz/vyucujici/konzultace/  

Na konzultace můžete přijít, pokud máte nějaký problém s předmětem nebo si něčím 

nejste jisti. V konzultačních hodinách se také většinou probírají např. studentské práce, 

v pozdějších fázích studia slouží k rozhovorům o bakalářské a diplomové práci. 

Konzultační hodiny vyučujících jsou tu pro Vás a jsou příležitostí, jak se individuálně 

s vyučujícím poradit. 

Vyučující můžete kontaktovat i mailem. Všichni zaměstnanci fakulty mají jednotnou 

adresu ve formě: jmeno.prijmeni@ff.cuni.cz. Nicméně je dobré toto ještě ověřit  

(viz http://urs.ff.cuni.cz/vyucujici/), protože mezi Vašimi vyučujícími mohou být  

i externisté a doktorandi, kteří fakultní e-mail nemají a komunikují přes jinou adresu. 

 

Co je to ISIC a k čemu slouží? 

ISIC je mezinárodní studentský průkaz, který Vám bude vystaven po zápisu do studia  

(za poplatek). Průkaz se určitě vyplatí, protože díky němu získáte slevy např. 

v knihkupectvích a dalších obchodech nebo třeba muzeích (i v zahraničí). Průkaz slouží 

také jako průkazka do fakultních knihoven a dobíjecí karta na kopírování (viz dále). 

Podrobné informace o všech typech studijních průkazů a výdejních místech naleznete 

zde: http://www.cuni.cz/UK-1444.html 

 

Užitečné webové stránky, kde najdu další informace 

Tyto tři webové stránky Vás pravděpodobně budou provázet celým studiem Hispanistiky: 

 

1) http://ff.cuni.cz  

Web Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde nalezete informace o aktuálním dění  

na fakultě, studijní předpisy a řády, kontakty, harmonogram akademického roku a mnoho 

dalšího. 

2) http://urs.ff.cuni.cz 

Web Ústavu románských studií, pod který spadá Oddělení hispanistiky. Zde najdete 

aktuální informace např. o změnách ve výuce, o vyučujících a jejich konzultačních 

hodinách, studiu v zahraničí, závěrečných zkouškách, bakalářských pracích… 

  

http://urs.ff.cuni.cz/vyucujici/konzultace/
http://urs.ff.cuni.cz/vyucujici/
http://www.cuni.cz/UK-1444.html
http://ff.cuni.cz/
http://urs.ff.cuni.cz/
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3) http://www.facebook.com/hispanistikaffuk 

Oficiální facebooková stránka Oddělení hispanistiky určená všem současným, budoucím 

i bývalým studentům tohoto oboru. Zveřejňujeme zde aktuality, zajímavosti, pozvánky 

na akce pořádané přímo naším oddělením, případně aktivity Institutu Cervantes. 

  

http://www.facebook.com/hispanistikaffuk
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Co mi může pomoci v prvních týdnech studia 

• Zdá se mi, že moje španělština není tak dobrá jako u ostatních spolužáků 

a potřeboval bych ji zlepšit. Co s tím mohu dělat? 

• Knihovna, kterou jsem byl zvyklý používat na střední škole, nemá k 

dispozici všechny knihy, které bych si potřeboval přečíst. Jaké knihovny 

mohu využívat? Jaké knížky v nich najdu? 

• V čem se obecně liší studium na vysoké škole od toho středoškolského? 

Jak bych se měl nejefektivněji učit? 

• Mohu využívat fakultní počítače? 

• Nemám ve svém počítači nainstalovaný Microsoft Office. Jak ho mohu 

získat? 

• Jak se na fakultě přihlásím k síti wifi? 

• Kde mohu na fakultě kopírovat a tisknout dokumenty? Jak se za kopie 

platí? 

• Kde mohu na fakultě nerušeně studovat nebo pracovat na počítači? 

• Kde si mohu přes den odložit těžkou tašku, kufr nebo batoh? 
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Zdá se mi, že moje španělština není tak dobrá jako u ostatních spolužáků 

a potřeboval bych ji zlepšit. Co s tím mohu dělat? 

Určitě není důvod k panice, pokud v prvním ročníku zjistíte, že Vaše španělština je  

na horší úrovni než u ostatních. V prváku jsou tradičně znalosti španělštiny u studentů 

dost rozkolísané a je potřeba je sjednotit. K tomu slouží zejména gramatický a lexikální 

seminář. Můžete požádat o pomoc přímo jejich vyučující, kteří Vám jistě poradí, jak je 

možné se zlepšit. 

Zároveň by ale rozhodně nebylo správné problém s praktickou španělštinou podceňovat. 

Je naopak potřeba se na něj zaměřit a využít prvního ročníku k dohnání pokročilejších 

spolužáků. Prostředků je mnoho, zde uvádíme ty, které naši studenti využívají nejčastěji: 

a) Je zde pochopitelně možnost individuálního doučování od studentů z vyšších 

ročníků, pro které toto na druhé straně často představuje vítanou možnost 

přivýdělku. Můžete se přímo obrátit např. na vyučující gramatického semináře  

a poprosit o zprostředkování kontaktu na někoho ze starších studentů. 

b) Znalosti z gramatiky si nejlépe upevníte v gramatických cvičeních. Knihovna 

románských studií disponuje velkou sbírkou praktických učebnic a cvičebnic 

španělštiny, které mají klíč, a můžete je tak využít k samostudiu.  

Zřejmě největší výběr praktických příruček však naleznete v knihovně Institutu 

Cervantes, kde jsou navíc všechny učebnice k dispozici ve volném výběru. 

Můžete si je tedy prolistovat a vybrat si ty, které vám budou nejlépe vyhovovat. 

c) Praktický jazyk i slovní zásobu lze nejlépe rozšířit čtením ve španělštině. Nešiďte 

tedy povinnou četbu na kurz španělské literatury a snažte se co nejvíce děl číst 

opravdu ve španělštině, nikoli v překladu. Ten Vám ale samozřejmě může 

posloužit jako výborný pomocník, pokud některým pasážím nebudete rozumět. 

Ideální tedy je půjčit si originál i český překlad a vzájemně je konzultovat, pokud 

narazíte ve španělštině na nějakou nejasnost. 

d) Porozumění mluvenému jazyku lze nejlépe zlepšit poslechem rodilých mluvčích. 

Zde máte velkou šíři možností: 

  

http://krs.ff.cuni.cz/
http://krs.ff.cuni.cz/
http://urs.ff.cuni.cz/knihovna/knihovna-institutu-cervantes/
http://urs.ff.cuni.cz/knihovna/knihovna-institutu-cervantes/
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- Sledování filmů ve španělštině (v knihovně Institutu Cervantes mají 

k dispozici i rozsáhlý fond s filmy a seriály na DVD, tyto navíc často obsahují 

i titulky ve španělštině, které mohou v počátcích usnadnit porozumění) 

- Poslech hudby ve španělštině (opět se nabízí např. CD, která jsou k vypůjčení 

v Institutu Cervantes) 

- Poslech audioknih ve španělštině (také ty jsou zcela zdarma a legálně ke 

stažení přes katalog knihovny Institutu Cervantes, stačí mít platnou průkazku) 

 

Knihovna, kterou jsem byl zvyklý používat na střední škole, nemá 

k dispozici všechny knihy, které bych si potřeboval přečíst. Jaké knihovny 

mohu využívat? Jaké knížky v nich najdu? 

Při studiu můžete využívat celou řadu knihoven, zde Vám přinášíme jejich seznam  

i odkaz na web ÚRS, kde se o nich dozvíte více a zjistíte, jak konkrétně se mohou hodit 

přímo studentům románských jazyků: 

 

Knihovna románských studií  

http://krs.ff.cuni.cz 

 

Knihovna Institutu Cervantes 

http://urs.ff.cuni.cz/knihovna/knihovna-institutu-cervantes/ 

 

Národní knihovna, Knihovna Jana Palacha, Městská knihovna 

http://urs.ff.cuni.cz/knihovna/dalsi-knihovny/ 

 

V čem se obecně liší studium na vysoké škole od toho středoškolského? 

Jak bych se měl nejefektivněji učit? 

Výuka na VŠ se od té středoškolské opravdu v mnoha směrech liší. Hlavní rozdíl spočívá 

v objemu informací, které musí student pro absolvování každého předmětu ovládat, a ve 

způsobu, jímž je toto kontrolováno. Ze střední školy jste asi byli zvyklí na průběžné testy 

a zkoušení, které probíhalo po celý rok, rozsáhlejší byly jen pololetní písemky  

(a samozřejmě maturita). Na vysoké školy se s průběžným testování však příliš nesetkáte.  

  

http://urs.ff.cuni.cz/knihovna/knihovna-institutu-cervantes/
http://urs.ff.cuni.cz/knihovna/knihovna-institutu-cervantes/
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To, zda ovládáte látku, která byla předmětem konkrétního kurzu, je ověřováno zpravidla 

až v rámci jedné jediné zkoušky ve zkouškovém období. Tato zkouška (případně 

zápočtový test) se pak zaměřuje na látku probranou za celý semestr (u dvousemestrálních 

kurzů dokonce za semestry dva). Podobných zkoušek Vás navíc na konci akademického 

roku čeká celá řada a každé zkouškové období se tak vlastně trochu podobá maturitě. 

Z toho vyplývá, že látky, kterou je potřeba zvládnout, je často opravdu hodně a není 

možné jen se ji naučit zpaměti a rychle ji zase zapomenout. Zásadní je jejím obsahu 

opravdu porozumět.  

Přestože samotná zkouška se na začátku semestru může zdát velmi vzdálená, je určitě 

dobré nepodcenit průběžnou přípravu. Pokud máte pocit, že se v látce ztrácíte nebo jí 

nerozumíte, určitě to nenechávejte být, naopak je třeba co nejdříve s tím něco udělat (zajít 

za vyučujícím na konzultace a poradit se, přečíst si doporučenou literaturu ke kurzu nebo 

si sehnat doučování). Tempo výuky na vysoké škole je většinou výrazně rychlejší než na 

střední škole, již jednou vyložený obsah se zpravidla neopakuje, je na něj naopak dále 

navazováno a látka se prohlubuje. Toto pak platí dvojnásob u kurzů jazykových, pokud 

nerozumíte gramatice, která je v nich vykládána, řešte to co nejdříve, abyste se v látce 

úplně neztratili. Tímto Vás určitě nechceme strašit, jen je dobré mít toto na paměti a 

případné problémy řešit dříve než ve zkouškovém období 😉. 

Oproti střední škole je tu pak ještě jeden velký rozdíl. Látka, již musíte na konci semestru 

ovládat, často nevychází jen ze samotných přednášek a seminářů, ale také z povinné 

literatury. Opravdu nelze argumentovat tím, že něco jste nevěděli, protože to vyučující na 

hodině neříkal. Na vysoké škole se již od studentů očekává jistá samostatnost a schopnost 

některé informace si dohledat. 

 

Mohu využívat fakultní počítače? 

Fakultní počítače jsou k dispozici všem studentům FF a můžete z nich i tisknout  

(viz dále). Naleznete je v knihovnách a studovnách, přístup do nich je stejný jako při 

přihlašování do SISu (přihlašovací jméno a heslo). 
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Nemám ve svém počítači nainstalovaný Microsoft Office. Jak ho mohu 

získat? 

Všichni studenti FF UK mají možnost stáhnout si zcela zdarma a legálně kompletní balík 

Microsoft Office, a to až do pěti zařízení. Této možnosti určitě doporučujeme využít, 

protože řadu prací, které budete při studiu odevzdávat, je třeba vypracovat právě 

v prostředí Office (také k opravám seminárních prací a dílčích verzí bakalářské práce 

vyučující často využívají nástroje Revize, který je součástí pouze plné verze Microsoft 

Word). Office si můžete stáhnout přes tuto stránku: http://office.ff.cuni.cz/. 

Doporučujeme také nainstalovat si do Wordu vedle české kontroly překlepů i korektor 

španělský. 

 

Jak se na fakultě přihlásím k síti Wi-Fi? 

Ve většině budov fakulty je k dispozici síť Eduroam, přes niž se studenti mohou bezplatně 

přihlásit k Wi-Fi. První nastavení je trochu složitější, ale následně již vše funguje bez 

problémů. Návod na připojení pro různé typy zařízení naleznete zde: 

http://www.ff.cuni.cz/studium/pocitacova-sit/eduroam/ 

 

Kde mohu na fakultě kopírovat a tisknout dokumenty? Jak se za kopie 

platí? 

Na hlavní budově a v budovách v Celetné a Hybernské ulici jsou k dispozici kopírovací 

stroje, které fungují na kartu ISIC (viz výše). Průkaz si můžete dobít libovolnou finanční 

částkou, ze které se Vám pak cena kopií bude strhávat. Na těchto kopírovacích strojích 

můžete také tisknout a skenovat. Ceník kopií, rozmístění kopírek a dobíjecích míst  

a podrobné návody, jak můžete na FF UK tisknout a skenovat, naleznete zde: 

http://www.ff.cuni.cz/studium/pocitacova-sit/tiskove-sluzby/ 
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Kde mohu na fakultě nerušeně studovat nebo pracovat na počítači? 

Naši studenti nejčastěji využívají dvě studovny: 

a) Studovna v Knihovně Jana Palacha (v suterénu hlavní budovy, vchod je pod 

shody nalevo od bistra) 

Jedná se rozlehlou o studovnu, kde panuje příjemné studijní prostředí. K dispozici 

jsou stoly s přípojkami pro notebook, počítače i kopírky. 

b) Společná studovna pro studenty ÚRS a Anglistiky (místnost č. 107 na hlavní 

budově) 

Součástí naší knihovny je také menší studovna, kde jsou rovněž k dispozici 

počítače. Studenti ji rádi využívají hlavně ve více frekventovaných obdobích, kdy 

bývá studovna v Knihovně Jana Palacha často dosti plná. 

 

Kde si mohu přes den odložit těžkou tašku, kufr nebo batoh? 

Můžete využít samoobslužných skříněk, které jsou před Knihovnou Jana Palacha. Místo 

klíčků se používají karty ISIC. V těchto skříňkách si během dne můžete uschovat  

např. batoh s učebnicemi, neměli byste tam však věci nechávat přes noc. 

Objemnější zavazadla jako kufry a krosny můžete uschovat v šatně, která je naproti těmto 

samoobslužným skříňkám (obsluhuje ji recepce Knihovny Jana Palacha). 

 

 


