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▪ Co je romistika na FF UK?
▪ Jaké předměty jsou součástí studia?
▪ S čím lze romistiku na FFUK kombinovat?
▪ Jak vypadají přijímací zkoušky?

Co je romistika na FF UK?
▪ obor zaměřený na komplexní a interdisciplinární poznání Romů
v ČR, ve Střední Evropě, ve světě
▪ lingvistika, antropologie, historie, uměnověda (hudba,
literatura…)
▪ nezaměřuje se na sociální práci, nicméně nepomíjí aktuální
sociálně politický kontext
▪ na FF UK od r. 1991
▪ jediný takto pojatý obor na světě; spolupráce s univerzitami ve
světě, jejichž pracovníci se profilují romisticky

Co je romistika na FF UK?
▪ Palgrave Handbook of Romani language and linguistics
Vyučující a absolventi Romistiky výrazně zastoupeni v základní
přehledové publikaci o aktuálním výzkumu romštiny

▪ Pražské fórum pro romské dějiny
Společná iniciativa AV ČR a Semináře romistiky se snaží o nové uchopení
moderních dějin Romů a dalších menšin na území bývalého
Československa

▪ Romano džaniben
Oborový časopis s více než 25 letou tradicí

Jaké předměty jsou součástí studia?
▪ Předměty specializace (Romistika) + společné oborové předměty (SES) + předměty
fakultního základu + volitelné předměty (povinně volitelné a „volné“)

▪ Specializační předměty (Romistika):
▪ jazyk: praktický kurz romštiny; gramatika romštiny; společenské
otázky spojené s romštinou (jazyková práva, vitalita, média,
standardizace)
▪ historie: přehledové kurzy dějin Romů ve světě, v českých
zemích a na Slovensku; důraz na novodobé dějiny
▪ antropologie: romské skupiny ve světě, antropologické bádání o
Romech, kurz o kultuře olašských Romů
▪ uměnověda: zejm. romská hudba, literatura, výtvarné umění

S čím lze Romistiku kombinovat?
▪ možné studovat samostatně i v kombinaci
▪ v kombinaci s každým oborem na FF UK, který kombinaci
umožňuje (např. lingvistika, historie, etnologie, sociologie)
▪ v kombinaci s jinou specializací programu Středoevropská
studia (maďarská studia, polonistika, slovakistika)
▪ „kulhavé studium“ – po absolvování prvního ročníku
samostatného studia si lze přidat druhý obor do kombinace

Jak vypadají přijímací zkoušky?
▪ Termín pro podávání přihlášek: do 28. 2. 2021.
▪ Plný název studijního programu a specializace:
Středoevropská studia: Romistika
▪ Info ke studiu a obsahu přijímací zkoušky:
https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/romistika-bc/
▪ Kontakt pro dotazy na oborová specifika této specializace:
kses@ff.cuni.cz
▪ Info a kontakt pro dotazy na obecné podmínky přijímacího
řízení FF UK:
prijimacky@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

Jak vypadají přijímací zkoušky?
▪ ústní zkouška, povinný seznam přečtené literatury
▪ Zaměření ústní zkoušky:
- reálie z oblasti historie, jazyka, umění a romského kulturněspolečenského dění
- schopnost jednoduché jazykové analýzy
- diskuse nad texty z povinné literatury, v kontextu další
přečtené literatury
- motivace ke studiu romistiky
▪ Znalost romštiny není podmínkou přijetí
▪ Podrobné info viz:
https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/romistika-bc/

Jak vypadají přijímací zkoušky?
▪ Povinná literatura k přípravě:
▪ Elšík, Viktor. 2011. Tváře romštiny. Romea.
▪ Hübschmannová, Milena. 1993 (nebo jiné vydání). Můžeme se domluvit = Šaj pes dovakeras.
Olomouc: Pedagogická fakulta UP Olomouc.

Uchazeči, pro které je nedostupná knížka M. Hübschmannové (např. kvůli nedostupnosti v místní
knihovně), si místo ní mohou přečíst tři články M. Hübschmannové:
▪ Hübschmannová, Milena. 1999. Několik poznámek k hodnotám Romů. In: Romové v České
republice (1945-1998), str. 16-66.* Praha: Socioklub.

▪ Hübschmannová, Milena. 1999. Od etnické kasty ke strukturovanému etnickému společenství. In:
Romové v České republice (1945-1998), str. 115-136.* Praha: Socioklub.
▪ Hübschmannová, Milena. 2006. Moje setkání s romano šukar laviben. Romano džaniben 13 (1): 2760.

▪ Seznam další doporučené literatury

Nejdůležitější údaje k přihlášení –
Středoevropská studia: Romistika
▪ Termín pro podávání přihlášek: do 28. 2. 2021
▪ Samostatné studium nebo v kombinaci
▪ Kontakty:
Romistika
https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/romistika-bc/
FB: Romistika na FFUK v Praze
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