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NMGR. HISPANISTIKA

Španělský jazyk 
a španělsky psané

literatury jinak

Moderně
S přesahem do jiných disciplín

S důrazem na dialog 
se studenty



SPOLEČNÝ
ZÁKLAD 



SPECIALIZOVANÝ
JAZYKOVÝ SEMINÁŘ

Pokročilá slovní zásoba a gramatika 
aneb 

Na cestě za španělštinou na úrovni
C2

Jak přemýšlet jako rodilý mluvčí
španělštiny?

Jak vyjádřit ve španělštině stejnou
myšlenku různými způsoby?
Jak a kdy správně používat 

hovorové výrazy?
Jak využít autentických textů pro rozšíření

slovní zásoby a zdokonalení gramatiky?

Jednosemestrální kurz pokročilého
praktického jazyka ve španělštině



ODBORNÁ PRÁCE
S TEXTEM

Autentické texty jako prostředek 
pro zdokonalení gramatiky i jako 

zdroj informací

Jak v odborném i uměleckém textu
vyhledat hlavní myšlenky?

Jak porozumět ironii?
Jak dobře strukturovat text?

Jak co nejlépe využít odborné texty 
při psaní diplomové práce?

Jednosemestrální kurz pokročilého
praktického jazyka ve španělštině



GÉNEROS 
Y MOVIMIENTOS 

EN LA LITERATURA 
Klíčové umělecké epochy 

a literární směry v historickém 
a společenském kontextu

Proč konce století vzbuzují obavy 
a naděje? A jak je možné, že modernističtí
autoři řeší podobné problémy jako dnešní

společnost? 
Proč modernisty fascinovala Salome držící

sťatou hlavu Jana Křtitele?
Kolik knih měl v knihovně Don Quijote?
Jak odvážné milostné symboly používaly

modernistické básnířky?
Proč je těžké odpovědět na otázku, kdo

byla Celestina?

Dva jednosemestrální kurzy 
(jeden zaměřený na španělskou 

a druhý na hispanoamerickou
literaturu) ve španělštině



TEMAS ACTUALES 
DEL MUNDO HISPANO 

Aktuální témata z hispánského
světa v prezentacích a diskusích

Jak se v průběhu let proměňuje španělská
a hispanoamerická kinematografie?
Jaká je současná politická situace 
v Hispánské Americe a Španělsku?
Jak se slaví Velikonoce a Vánoce 

v hispánském světě?
Jak připravit výbornou prezentaci 

ve španělštině?
Jak vést konstruktivní diskusi 

k představenému tématu a jak přesvědčivě
argumentovat?

Jednosemestrální kurz ve španělštině 



LEXICOLOGÍA 
DEL ESPAÑOL 

Španělská slovní zásoba jak ji
neznáte: od archaismů 
až po slangové výrazy

Jak ovládnout španělskou slovní zásobu
 a vhodně volit slova podle situace?
Proč neexistují dvě slova s naprosto

stejným významem?
Proč se slovní zásoba mění

a jakým způsobem se změny projevují?
Proč mají některé slangové výrazy tak

krátký život?
Jaká jsou nejnovější španělská slova 

a z jakých jazyků pocházejí?

Jednosemestrální kurz ve španělštině 



CLASES DE PALABRAS
EN ESPAÑOL: 

ANÁLISIS
LINGÜÍSTICO

Jak se poprat se španělskou
gramatikou a ovládnout 

ji dokonale

Je španělský slovesný systém opravdu 
tak složitý, jak se zdá?

Proč není španělské imperfecto totéž jako
český nedokonavý vid a jak ho správně

používat?
Jak můžeme ve španělštině něco rozepsat,

přepsat, dopsat, opsat a nakonec 
se někomu upsat?

Jak pracovat se slovními druhy jako
s kompasem, který nás provede

španělštinou?

Jednosemestrální kurz ve španělštině 



JAZYKOVÁ SITUACE
V SOUČASNÉM

ŠPANĚLSKU 
Z HLEDISKA

SOCIOLINGVISTIKY 
Užívání španělštiny, baskičtiny,

galicijštiny i katalánštiny 
v širším kontextu

Jak se stalo, že se ve Španělsku mluví více
jazyky, a lze jejich soužití uspořádat tak,

aby byli všichni spokojeni?
Co obyvatelům zaručuje a nezaručuje stát,

pokud jde o jazyk?
Lze ovlivňovat jazykové chování lidí

a donutit je, aby změnili své zvyklosti?
Jak velkou roli hraje jazyk v národnostním

cítění současných obyvatel Španělska?

Jednosemestrální kurz v češtině



EVOLUCIÓN 
DE LA LENGUA

ESPAÑOLA 
Vývoj španělštiny z mnoha úhlů

pohledu

Co zanechala na Pyrenejském poloostrově
fénická bohyně Aštarté? 

Jak kdysi fungovala pošta a proč se obálce
říká el sobre?

Co převzala španělština z jiných jazyků?
Proč lingvisté zabývající se historií jazyka

milují pravopisné chyby?

Jednosemestrální kurz ve španělštině 



FRASEOLOGÍA
DEL ESPAÑOL ACTUAL 

Španělské frazémy a přísloví:
jejich původ, význam a kontexty,

kde se užívají

Kde se vzala v jazyce přísloví a jak moc 
se ta španělská liší od českých?

Proč má Španěl všeho po krk, teprve když
mu to sahá až po nos?

Kde je zakopaný český pes a kde má
španělský kocour třetí nohu?
Jak se mění užívání frazémů 

v průběhu času?
Jak můžeme díky frazémům zdokonalit

svou španělštinu a působit jako 
rodilí mluvčí?

Jednosemestrální kurz ve španělštině



FILOSOFÍA
DE LA CULTURA

ESPAÑOLA
Španělská kultura z pohledu filosofie,

historie i antropologie

Je literatura zrcadlem kultury národa?
Existuje vůbec něco jako národní kultura?
Jaké arabské a hebrejské vlivy přetrvaly 

ve Španělsku?
Proč byl pro Španělsko rok 1898 zlomový?

Co přinesla španělská kultura Evropě?

Jednosemestrální kurz ve španělštině



FILOSOFIE
HISPANOAMERICKÉ

KULTURY 
Vidění Ameriky v esejích

hispanoamerických myslitelů, 
od setkání humanistů s indiány

po současnost

Jaký význam měl objev Nového světa pro
vymezení západní civilizace? 

Jak sami Hispanoameričané uvažují 
o míšení indiánské a evropské tradice? 

Co je teologie osvobození? 
Dostali by Octavio Paz a Mario Vargas

Llosa Nobelovu cenu, kdyby nepsali eseje?

Jednosemestrální kurz v češtině 



DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ
Téma mojí diplomové práce

v dialogu se spolužáky
a vyučujícími

Jak výstižně představit téma práce, 
kterou píši?

Proč je důležité znát širší kontext
literárního díla, o kterém píši diplomku?
Jak v jazykové diplomové práci správně

pracovat s daty
a jak data vůbec získat?

Jak co nejlépe postupovat při psaní
odborného textu a na co bychom neměli

zapomenout?

Jednosemestrální kurz v češtině
postavený na dialogu a prezentacích

studentů



LINGVISTICKÝ
MODUL

Kurzy pro studenty, kteří si
zvolí lingvistický modul. 
Pro studenty literárního
modulu jsou předměty

otevřeny jako volitelné.



APROXIMACIONES
COGNITIVAS 
AL ESPAÑOL

Jazyk, literatura a psychologie
hezky pohromadě

Jaký je vztah mezi lidským myšlením,
způsobem, jak poznáváme svět, 

a jazykem?
Jakou roli hrají metafory v jazyce 

i literatuře a proč se bez nich
neobejdeme?

Jak pochopit španělskou gramatiku skrze
psychologii a vizualizaci?

Jak naše emoce a individuální vnímání
ovlivňují četbu textu?

Jakou roli hrají v komunikaci gesta a jak se
liší u českých a španělských mluvčích?

Jednosemestrální kurz ve španělštině

otevřený pro všechny studenty nmgr.

studia i pro studenty posledního

ročníku bc. studia



LOS DIALECTOS 
Y VARIANTES 
DEL ESPAÑOL

Teoretický i praktický jazykový
průvodce po všech

územích, kde se dorozumíte
španělsky

Jsou kastilština a španělština
synonyma? 

Existuje „neutrální“ 
španělský přízvuk? 

Jak se mluví v Extremaduře? 
Kde se setkáme s aragónštinou? 

Jak se dorozumívají obyvatelé ostrova
Gomero na Kanárských ostrovech?

Existuje „latinskoamerická“
španělština?

Dorozumíme se španělsky v Africe?

Jednosemestrální kurz ve španělštině



ROMÁNSKÉ JAZYKY
Z LINGVISTICKÉ 

A SOCIOKULTURNÍ
PERSPEKTIVY

Románské jazyky v Evropě 
i ve světě a jejich

sociolingvistická situace

Jaké místo zastává španělština mezi
ostatními románskými jazyky?

Jak vznikly spanglish nebo lunfardo?
Kde se domluvíte furlanštinou,

ladinštinou nebo rétorománštinou?
Jaký je vztah mezi domorodými jazyky

původních obyvatel a jazyky románskými
a jak se mohou vzájemně ovlivňovat?

Co je to jazyková politika, bilingvismus
nebo diglosie a proč jsou v románské

jazykové oblasti tak důležité?

Jednosemestrální kurz v češtině 



ANÁLISIS DE TEXTOS
ANTIGUOS 

EN ESPAÑOL
Poznání vývoje španělštiny

skrze rozmanité texty datované
od raného středověku 

do počátků moderního období, 
a to vše se zasazením 

do historicko-kulturního
kontextu

Jak zněla středověká španělština? 
Kdy se objevila vlnovka nad ñ? 

Odkud pochází @ a v jakém významu 
se používal? 

V jakém období si Španělé a Portugalci
spolu nejlépe rozuměli? 

Co znamenal po jazykové stránce 
rok 1492?

Jednosemestrální kurz ve španělštině



LINGVISTIKA 
PRO ROMANISTY

Aplikace nejmodernějších
vědeckých přístupů 
na románské jazyky

Jaký je vztah mezi jazykem a filosofií?
Proč role posluchače není pasivní 

a co od něj mluvčí očekává?
Jak změnily jazykové korpusy 

zkoumání jazyka?
Jaké lingvistické teorie momentálně
hýbou světem a co nám mohou říci

nového o románských jazycích?

Dvousemestrální kurz v češtině



SEMINÁŘ
K LINGVISTICE 

PRO ROMANISTY
Společná četba textů 

a diskuse o nich

Jak správně rozumět lingvistickému
textu a jak ho využít při psaní

diplomové práce?
Jak aplikovat obecněji pojatou teorii 

na španělštinu a ostatní 
románské jazyky?

Co znamená, že jazyk je jako šachy?
V čem jsou románské jazyky odlišné 

od češtiny a angličtiny 
a co mají s nimi naopak společného?

Dvousemestrální kurz v češtině



LITERÁRNÍ
MODUL

Kurzy pro studenty, kteří 
si zvolí literání modul. 

Pro studenty lingvistického
modulu jsou předměty

otevřeny jako volitelné.



LITERATURA
Y POSMODERNIDAD

EN ESPAÑA
Moderní španělská literatura 
(od druhé poloviny 20. století 
po dnešek) pod drobnohledem

Jak španělskou literaturu proměnila
občanská válka?

Jací jsou současní nejčtenější španělští
autoři a čím jsou jejich díla výjimečná?

Jak můžeme uvažovat o současné
literatuře a co nám říká o tom, kdo jsme?

Jsou současní čtenáři jiní než ti 
před sto lety?

Jednosemestrální kurz ve španělštině



SETKÁVÁNÍ 
A STŘETÁVÁNÍ

TRADIC 
V HISPANOAMERICKÉ

LITERATUŘE
Multikulturní charakter

hispanoamerické literatury,
hlasy, které často nebyly slyšet

Proč indiáni pociťují kosmickou samotu? 
Co symbolizuje černá duha v Elegii na smrt

Inky Atahualpy?
Jaký pohled na své civilizace 

a na španělskou conquistu nabízejí
indiánští autoři kronik?

Co znamená la visión de los vencidos?
Jaké místo zaujímá literární experiment

J. M. Arguedase v moderní
hispanoamerické literauře?

Jednosemestrální kurz v češtině



FIGURAS CLAVE 
DE LA LITERATURA

HISPANOAMERICANA
MODERNA

Seminář zaměřený na jednoho
autora a jeho dílo. Setkání s texty

a osobnostmi, které 
na celosvětové úrovni změnily
vnímání hispanoamerického

prostoru

Jakou roli sehrála Barcelona v tzv. boomu
hispanoamerické literatury? 

Proč Borges nedostal Nobelovu cenu 
za literaturu? 

Proč se rozpadlo přáetelství 
Garcíi Márqueze a Vargase Llosy?

Co znamená románový žánr 
pro Vargase Llosu a Milana Kunderu?

Jednosemestrální kurz ve španělštině



POESÍA 
Y MODERNIDAD 

EN ESPAÑA: 
DE BÉCQUER A VILAS

Panorama moderní španělské
poezie v dílech nejvýznačnějších

španělských básníků 
19. a 20. století

Co je modernita a postmodernita?
Co je to moderní poezie 

a proč se jí  tak říká?
Jak se liší poezie dvacátého století od té,

kterou psali romantičtí básníci?
Jakou roli hraje poezie ve filosofickém

poznávání člověka?
Byl Kant tak trochu básník?

Jednosemestrální kurz ve španělštině



HISPANOAMERICKÁ
POEZIE

Společná četba básní a básnických
sbírek několika nejlepších
hispanoamerických autorů

Co je „jazyk, který básní“?
Kdo byli nejlepší hispanoameričtí básnící 

a jak rozumět jejich poezii?
Jak číst báseň svisle?
Vnímají Pabla Nerudu

v Hispánské Americe stejně jako u nás?

Jednosemestrální kurz v češtině



SEMINÁŘ LITERÁRNÍ
TEORIE

Nástin myšlení o literatuře 
ve 20. století a seminární četba

textů o žánrech

K čemu je teorie románu, když 
čteme román?

Kdy byl Mukařovský pořádně přeložen 
do španělštiny?

Co s teorií při psaní diplomové práce?
Proč Borges tvrdí, že existuje jen 

několik metafor?

Jednosemestrální kurz v češtině



METODY ROZBORU
HISPÁNSKÝCH

LITERÁRNÍCH TEXTŮ
Literární texty, které dobře
známe, v širším kontextu

Jak interpretovat hispánská literární díla 
ve světle obecnější literární teorie 

a správně je zařadit do panoramatu světové
literatury?

Kde končí próza a začíná poezie?
Jak volba jazykových prostředků ovlivňuje

to, jak dílo působí na čtenáře?
Co znamená, že román konstruuje vlastní

mikrokosmos?

Jednosemestrální kurz v češtině



POJĎTE S NÁMI ODHALIT
DALŠÍ KOUZLA

HISPÁNSKÉHO SVĚTA

Těšíme se na vás!

Proč Hispanistika na FF UK?
 

Nmgr. studium je možné studovat samostatně  i v kombinaci.
 

Můžete vyjet na Erasmus na univerzity po celém Španělsku.
 

Neexistují doporučené ročníky, pořadí předmětů 
(a tedy i konkrétní rozvrh) je na vás.

 
Máme španělštinu rádi a chceme se jí věnovat spolu s vámi!

 



Navštivte náš web a FB!
urs.ff.cuni.cz

facebook.com/hispanistikaffuk

Napište nám!
dora.polakova@ff.cuni.cz

MÁTE OTÁZKY?


