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CO NABÍZÍME

Bakalářské studium (tříleté)

 znalost základů portugalské lingvistiky, dějin portugalské a brazilské 
literatury, geografických a kulturně-historických reálií lusofonní oblasti 

 výstupní znalost portugalštiny na úrovni C1; základní znalost dalších dvou 
cizích jazyků 

 uplatnění: překladatel, jazykový asistent v médiích, asistent v obchodních 
firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v 
cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie



PERSPEKTIVA

 Možnost pokračovat v magisterském studijním programu (snad) 
Lusobrazilská studia a Iberoamerikanistika (2 roky) 

 Možnost pokračovat v doktorském studiu oborů Románské jazyky a 
Románské literatury (3 roky, Ph.D.)

 Možnost pobytů v zahraničí (Erasmus: až dvousemestrální studium na 
univerzitách v Lisabonu, Coimbře, Portu a Sofii; nová meziuniverzitní 
dohoda mezi UK a Univerzitou v São Paulu)



ODDĚLENÍ PORTUGALISTIKY

 Portugalistika s nejdelší tradicí v České republice

 Specializace na Portugalsko a Brazílii

 Důraz na dobrou znalost češtiny a literární i odborný překlad

 Jediná portugalistika v ČR s přítomností oficiálně vyslaného lektora 
z Portugalska

 Těsná spolupráce s Portugalským centrem Instituto Camões
(http://www.institutocamoes-praga.cz)

o Kulturní program (výstavy, promítání filmů)

o Knihovna

o Kurzy (pro studenty portugalistiky bezplatné)

http://www.institutocamoes-praga.cz/


ODDĚLENÍ PORTUGALISTIKY

Možnost styku s odborníky uznávanými u nás i 
v zahraničí

V roce 2012 založena Společnost českých portugalistů

Soutěž v literárním překladu Hieronymitae Pragenses

Překladatelské dílny

Facebook: Portugalistika na FF UK



PUBLIKACE

 Lusobrazilská knihovna

Překlady a doslovy

Odborné knihy



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

kontaktní osoba Dr. Karolina Válová

termín podání přihlášky: do 28. 2. 2019

termín zkoušek: znám od konce dubna 2019

možnost náhradního termínu

s sebou: 
o občanský průkaz

o doklady zájmu  o filologické studium (olympiády, 
soutěže, seminární práce…)

o seznam četby



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
požadavky a hodnocení

Jednokolová přijímací zkouška

o 30 bodů - znalost portugalštiny na úrovní A2 SERR 
(doporučená literatura: J. Jindrová, L. Mlýnková, E. Schalková : Portugalština. Praha: 
Leda, 2001)

o 30 bodů - portugalsky psané literatury v kontextu kulturních dějin 
(seznam přečtených děl z české a světové literatury nebo seznam nejméně pěti děl 
z portugalsky psaných literatur; hodnotí se zejména schopnost komentovat přečtená 
literární díla se znalostí terminologie a literárního i historického kontextu)

o 20 bodů - všeobecné znalosti z jazykovědy

o 20 bodů - reálie portugalsky mluvících zemí 



TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NAKONEC

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.

 Mgr. Karolina Válová, Ph.D.

 PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.

 Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.

 Mgr. Guilherme Figueiredo

 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=1
7333


