
Španělština 
na FF UK
Učitelství, nebo filologie?



V jakých podobách mohu studovat 
španělštinu na FF UK

• Všem milovníkům španělštiny a hispánského světa, kteří by v 
budoucnu chtěli pracovat se španělštinou, nabízíme dvě možná 
zaměření studia:

• 1) Filologické studium (Hispanistika – bc. i nmgr.)

• 2) Učitelské studium (Španělský jazyk a literatura se zaměřením 
na vzdělávání – bc.; Učitelství španělského jazyka a literatury pro 
střední školy – nmgr.)



Co mají oba druhy studia 
společného

• V obou typech studia je kladen důraz na praktické i teoretické 
zvládnutí španělštiny a na seznámení se s dějinami španělsky 
psaných literatur.

• Absolventi obou programů hovoří výborně španělsky (výstupní 
úroveň bc. studia je v obou případech C1, výstupní úroveň 
nmgr. studia je C2), mají přehled o hispánském světě a jeho 
kultuře.



Jaká specifika má učitelské studium

• Jak název napovídá, učitelské studium je primárně zaměřeno na 
přípravu budoucích učitelů španělštiny, důležitou součástí studia 
je pedagogicko-psychologická příprava, v navazujícím 
magisterském studiu nabízíme řadu kurzů zaměřených přímo na 
výuku španělštiny jako cizího jazyka (např. kurz zaměřený na 
využití moderních technologií ve výuce španělštiny, seminář 
věnovaný analýze výukových materiálů a možnostech jejich 
využití atd.).

• Učitelské studium je možné studovat pouze v kombinaci s jiným 
učitelským oborem (jejich seznam viz http://ucitelstvi.ff.cuni.cz). 

http://ucitelstvi.ff.cuni.cz/


Jaká specifika má filologické 
studium
• Filologické studium připravuje na seriózní práci se španělštinou, a 

to primárně v oblasti práce s textem (překladatelé, pracovníci 
nakladatelství), médiích (redaktoři, zpravodajové), diplomacii a 
veřejné správě(zaměstnanci ambasád, institucí EU), kultury 
(pracovníci kulturních institucí) nebo soukromém sektoru (práce 
ve firmách, kde je podstatná výborná znalost španělštiny, 
případně i dalších jazyků).

• Filologické studium je zaměřeno teoretičtěji než studium 
učitelské, je věnována větší pozornost literatuře, jejímu vztahu ke 
kulturním dějinám a filozofii i jazyku z hlediska jeho fungování.

• Filologické studium je možné studovat samostatně i v kombinaci 
s jiným programem.



Mohu studovat oba programy, tj. 
kombinovat Hispanistiku a ŠJ se 
zaměřením na vzdělávání?
• To bohužel není možné, učitelský program je možné kombinovat 

pouze s jiným učitelským programem, filologické studium je 
možné kombinovat s jinými programy na FF UK, ale nesmí se 
jednat o ty učitelské.



Co se stane, pokud budu přijat na 
španělštinu, ale nevezmou mne na 
druhý obor?
• V případě filologického studia (Hispanistika) se nic nestane, toto 

můžete studovat jak v kombinaci, tak samostatně, nemusíte se 
tedy bát podat si druhou přihlášku např. i na nějaký velmi 
žádaný obor, když Vám druhé přijímačky nevyjdou, můžete 
studovat Hispanistiku bez kombinace.

• V případě učitelského studia (Španělský jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání) to bohužel znamená, že nebudete 
moci do studia nastoupit, protože učitelský program je nutné 
studovat v kombinaci s druhým učitelským programem.



Mohu si podat přihlášku na 
Hispanistiku i ŠJ se zaměřením na 
vzdělávání a teprve později se 
rozhodnout, co budu studovat?

• Ano, určitě, není problém podat si přihlášku na oba typy studia, 
jen je potřeba opravdu se přihlásit do obou programů a zaplatit 
dvakrát poplatek za přihlášku.



Liší se nějak přijímací zkoušky do 
filologického a učitelského studia?

• U bakalářského oboru se přijímací zkoušky do obou typů studia 
příliš neliší. Přijímací zkouška je v obou případech jednokolová, 
ústní a skládá se ze tří částí: motivace ke studiu a praktická 
znalost jazyka, gramatický systém španělštiny a znalosti z 
jazykovědy, španělská a hispanoamerická literatura.

• Druhý a třetí okruh je shodný pro filologické i učitelské studium, liší 
se pouze okruh první, kde je u učitelského studia kladen větší 
důraz právě na motivaci a předpoklady pro pedagogickou 
činnost.



Pokud si podám přihlášku na učitelské i 
filologické studium španělštiny, budu 
skládat dvě přijímací zkoušky?

• Pokud si v témže akademickém roce podáte přihlášku na oba 
typy studia, nemusíte se bát dvou přijímaček, zkoušku složíte 
pouze jednou, okruhy 2 a 3 se Vám započítají pro oba typy 
studia, pouze u prvního okruhu se v takovém případě zdržíme o 
něco déle a bude nás zajímat jak motivace a předpoklady ke 
studiu učitelskému, tak filologickému, přičemž každou část 
obodujeme samostatně.



Kde se dozvím více o studiu na FF UK 
i o přijímačkách?
• Pro všechny uchazeče nabízíme hned několik příležitostí, jak se ještě před 

podáním přihlášky seznámit blíže s Oddělením hispanistiky:

– Prezentace na Dni otevřených dveří

Vyučující z Oddělení hispanistiky budou představovat oba obory na celofakultním Dni 
otevřených dveří, který se v r. 2020 koná 11. ledna (sobota), podrobný harmonogram prezentací 
jednotlivých oborů bude zveřejněn na https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-
akce/den-otevrenych-dveri/

– Přípravný kurz k přijímací zkoušce

Hned následující sobotu, tj. 18. ledna 2020 pro Vás máme připravený přípravný kurz, který trvá 
cca 4 hodiny, v jeho průběhu Vám vyučující vysvětlí vše podstatné o průběhu přijímaček, 
podrobně popíší jednotlivé části a samozřejmě se budete moci na cokoli zeptat. Kurz je zdarma, 
z organizačních důvodů prosíme jen o přihlášení na dora.polakova@ff.cuni.cz

– Online přípravný kurz k přijímací zkoušce

Také online přípravný kurz je zcela zdarma a můžete ho využívat kdykoli v průběhu roku, 
obsahuje prezentace i krátké testíky, které Vám pomohou připravit se na jednotlivé okruhy 
přijímací zkoušky (před prvním přihlášením je pouze potřeba jen vyplnit registrační formulář):

Filologické studium: https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=293 (klíč k zápisu: hispanistika)

Učitelské studium: https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=337 (klíč k zápisu: 
ucitelstvi_spanelstina)

https://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/pravidelne-akce/den-otevrenych-dveri/
mailto:dora.polakova@ff.cuni.cz
https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=293
https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=337


Jak si vybrat, které zaměření je pro 
mne to pravé

• Při výběru mezi filologickým a učitelským studiem je nejlepší vzít v 
úvahu tyto aspekty

Učitel

Komplexní 
pedagogicko-

psychologická a 
didaktická 
průprava

Širší záběr díky povinné 
kombinaci s jiným 

učitelským oborem

Filolog

Důraz na 
literaturu a 
teoretičtější 

zvládnutí jazyka

Možnost kombinace s 
jiným programem i studia 

pouze Hispanistiky


