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GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA 
– specializace FINŠTINA

• bakalářský obor

• cílem je rovněž poskytnout přípravu pro navazující studium magisterské

• spolupráce s finskými (Hki, Tre, Tku, Jkl, VFU, Oulu) i nefinskými univerzitami 
(Stockholm) – program Erasmus+, a také s institucemi neuniverzitního typu (Alkio)

• finský lektor (OPH)

• hostující zahraniční přednášející (Erasmus+, OPH)

• letní kurzy finštiny (OPH)

• spolupráce s evropskými univerzitami, mj. v Brně, Bratislavě, Varšavě, Greifswaldu
a Kolíně nad Rýnem 

• spolupráce s dalšími institucemi, např. s Velvyslanectvím Finské republiky v ČR, 
filmovými festivaly, knižními veletrhy či Skandinávským domem 



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

• prezenční studium

• standardní doba studia 3 roky

• sdružené nebo dvouspecializační studium

• kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, 
které to nevylučují

• lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem 
(sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň 
(dvouspecializační studium)



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

▪ počet přijatých v minulém akademickém roce: 17

▪ počet přihlášených v minulém akademickém roce: 27 

▪ předpokládaný počet přijímaných: 20 

▪ prominutí zkoušky není možné



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

• pouze písemná zkouška (doba trvání: 40 minut)

• orientace v oblasti jazykovědy a základní znalosti o finštině 
(max. 40 bodů)

• finské reálie a kultura v celoseverském kontextu, rámcová 
znalost finské historie i současnosti Finska (max. 20 bodů)

• obecná orientace v literatuře, základy finských literárních 
dějin a předepsaná sekundární literatura a beletrie (viz 
požadavky ke zkoušce) (max. 40 bodů)

• znalost finštiny se nepředpokládá (není však na škodu :-)



POŽADAVKY KE ZKOUŠCE

Předepsaná sekundární literatura:

• Jutikkala, E. – Pirinen, K.: Dějiny Finska. NLN, Praha 2001.

• Humpál, M. – Kadečková, H. – Parente-Čapková, V.: Moderní skandinávské 
literatury 1870-2000. Karolinum, Praha 2006. Strany: 368-452

• Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha 2007. Strany: 58-80 a 
202-215



POŽADAVKY KE ZKOUŠCE

Předepsaná beletrie:

• Tommi Kinnunen: Čtyřcestí. Argo 2016 

• Timo K. Mukka: Země je hříšná píseň. Odeon 1980/ Ivo Železný 1993 

• Arto Paasilinna: Zajícův rok. Hejkal 2004 (obsaženo i v knize A. Paasilinna: 
Tři chlupatá zvířata. Hejkal 2018)



DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA

• Skalička, V.: Souborné dílo I. – III. (vybrané kapitoly). 
Praha 2004–2006.

• Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 
1998 a 2004.

• překlady finské beletrie do češtiny – viz např. přehledová 
bibliografie překladů na stránkách oddělení finských studií: 
https://fin.ff.cuni.cz/cs/prirucka-finstiny/bibliografie-
prekladu-finske-beletrie/

https://fin.ff.cuni.cz/cs/prirucka-finstiny/bibliografie-prekladu-finske-beletrie/


PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

• oblast cestovního ruchu (delegát cestovních kanceláří)

• asistent v podnicích a společnostech obchodujících s 
Finskem, resp. ve finských podnicích a společnostech 
operujících na území České republiky

• kulturní instituce

• oblast sdělovacích prostředků (specialista na finský region)

• zastupitelské úřady (práce na nediplomatických pozicích)

• možnost pokračovat ve studiu navazujícího magisterského 
oboru finská filologie či navazujících studijních oborů 
příbuzných



STRUKTURA BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

• celofakultní základ: 
• Úvod do filozofie

• Cizí jazyk I úroveň B2 (A, N, F)

• Cizí jazyk II akademické čtení (A, N, F, R, Š, I)

• Proseminář akademické práce

• Úvod do lingvistiky

• Úvod do literární vědy

• Bakalářský seminář

• oborové předměty



OBOROVÉ PŘEDMĚTY

LINGVISTICKÉ 
PŘEDMĚTY

KULTURA

HISTORIE

SPOLEČNOST

LITERÁRNÍ

PŘEDMĚTY



LINGVISTICKÉ PŘEDMĚTY

▪ Lingvistický proseminář

▪ Jazyk I-VI:
• Kieli I-III (Praktický kurz finštiny I-III)

• Keskustelukurssi (Finská konverzace)

• Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta I-II (Jazyková cvičení a reálie I-II)

▪ Fonetika finštiny

▪Morfologia (Morfologie finštiny)

▪ Johto-oppi (Lexikologie finštiny)

▪ Lauseoppi (Syntax finštiny)



LITERÁRNÍ PŘEDMĚTY

▪ Literárněvědný proseminář

▪ Finská literatura I-IV



KULTURA – HISTORIE – SPOLEČNOST 

▪Dějiny Finska

▪ Finské reálie

▪Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta I-II (Jazyková cvičení a 
reálie I-II)



VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

▪Překladatelský seminář

▪Kurz sámštiny

▪ Finskošvédská literatura

▪Kesäkurssi OPH (Intentivní letní kurz OPH)



ODDĚLENÍ FINSKÝCH STUDIÍ ÚGS

• Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (finský jazyk a reálie, lingvistika, překlad)

• Mgr. Jan Dlask, Ph.D. (finská a finskošvédská literatura)

• Mgr. Michal Kovář, Ph.D (finská literatura, lingvistika, sámština)

• Lasse Suominen, MA (finský jazyk a reálie)



KNIHOVNA FINŠTINY

• oborová knihovna v rámci Knihovny Jana Palacha

• beletrii a část odborné literatury je možno zapůjčit absenčně 
(s knihovním průkazem UK)

• ostatní knihy, časopisy a další materiály jsou zde k dispozici 
k prezenčnímu studiu

• P420 (4. patro, nám. Jana Palacha 2)



FINOFIILIT
– spolek studentů finštiny FF UK

• konverzační setkání – Kielikahvila

• hraní deskových her, mölkky, vappu

• FB stránky: https://www.facebook.com/finofiilit

https://www.facebook.com/finofiilit


KONTAKTY

Garant přijímacího řízení: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.

E-mail: lenka.farova@ff.cuni.cz

Webové stránky:

https://fin.ff.cuni.cz/cs/uchazec/

FB: 

https://www.facebook.com/finskastudiaffuk/

https://www.facebook.com/mirim.na.FFUK

Svět FF UK: https://www.svetffuk.cz/

• přípravný kurz se nekoná 

https://fin.ff.cuni.cz/cs/uchazec/
https://www.facebook.com/finskastudiaffuk/
https://www.facebook.com/mirim.na.FFUK
https://www.svetffuk.cz/


KIITOS!


