ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ

ODDĚLENÍ ITALIANISTIKY
urs.ff.cuni.cz
Den otevřených dveří 16.1.2021

KDO JSME
Oddělení ITALIANISTIKY – součástí Ústavu románských studií (ÚRS)
Realizuje výuku stud. programů ITALIANISTIKA (Bc. a Nmgr.)
❖ Podílí se na realizaci Doktorského studijního programu Románské jazyky, Románské
literatury
❖

❖ Struktura oddělení:
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. – vedoucí (lingvistika)
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (literatura)
PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. (literatura)
PhDr. Zora Obstová, Ph.D. (lingvistika)
PhDr. Magdalena Žáčková, Ph.D. (literatura)
Dott.ssa Mara Salvalaggio (italská lektorka)
Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D. (literatura - napůl s oddělením francouzské filologie)
Externí vyučující ThDr. Pavel Helan, Th.D. (dějiny Itálie)

CO NABÍZÍME
❖ Bakalářské studium (tříleté)

➢ samostatné i sdružené
(např. v kombinaci s druhým románským jazykem – obecně s nově
akreditovanými programy)
❖ Navazující magisterské studium (dvouleté)
➢ samostatné i sdružené
(např. v kombinaci s druhým románským jazykem – obecně s nově
akreditovanými programy)

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
❖ Kombinovatelnost: samostatné́ a sdružené studium; kombinovatelnost se
všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
❖ Forma studia: prezenční
❖ předpokládaný počet přijatých uchazečů (PPP): 25
❖ Profil absolventa:
✓ Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky italského jazyka, dějin
italské literatury, kultury a dějin Itálie. Ovládá italštinu na úrovni C1.
✓ Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu. Širší
rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu
absolventa.
✓ uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, 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

SOUHRN STUDIJNÍHO PROGRAMU BC.
❖ Studijní plány jsou k dispozici na plany.ff.cuni.cz
❖ Předměty lingvistické, literární, obecně kulturní

lingvistické (základní jazykové semináře, teoretické předměty – fonetika,
morfologie, syntax)
literární (panoramatický přehled dějin italské literatury od počátků po 20.
stol.)
obecně kulturní (dějiny Itálie, reálie – umění, geografie, politický systém
apod.)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BC.
❖ Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
❖ Předměty přijímací zkoušky:
1) italská literatura (dvě otázky na základě předloženého seznamu četby;
uchazeč prokazuje schopnost začlenit autory a jejich díla do širšího literárněhistorického kontextu) (40 bodů)
2) italská gramatika (teoretická otázka vycházející z předepsaného rozsahu
16 lekcí učebnice Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština.
Praha: Leda 2017) (20 bodů)
3) obecnělingvistická otázka týkající se základních kategorií tvarosloví a
skladby (např. klasifikace slovních druhů, typy vedlejších vět, významové
vztahy apod.) (20 bodů)
4) konverzace v italštině (zájmy, cestování, studium, rodina apod.) (20 bodů)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BC.
❖ S sebou ke zkoušce:
1) K odevzdání - seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury
(v překladu či v originále; seznam knih by měl být vyvážený, neměl by např.
převažovat jeden jediný autor – seznam četby je zcela ponechán na volbě
uchazeče!).
2) K náhledu - stručný přehled dosavadního studia (střední škola, jazykové
kurzy), popř. odborné činnosti (praxe).

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
❖ Kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se
všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
❖ Forma studia: prezenční
❖ Předpokládaný počet přijatých uchazečů (PPP): 15
❖ Profil absolventa:
výborná znalost běžné italštiny (úroveň C2) a odborné italštiny humanitních
oborů;
znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na italský jazyk, literární teorie a
literárních a kulturních dějin Itálie i vhled do evropských kulturních souvislostí;
předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru.
Uplatnění: překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích
prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích,
podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.

SOUHRN STUDIJNÍHO PROGRAMU
NMGR.
❖ Studijní plány jsou k dispozici na plany.ff.cuni.cz
❖ Předměty lingvistické, literární, obecně-kulturní, odborné
❖ Možnost se profilovat volbou lingvistických nebo literárních povinně volitelných
předmětů v rámci jedné velké skupiny PVP
▪ Lingvistické – teorie (vývoj italštiny, slovotvorba, stylistika, moderní lingvistika,
korpusová lingvistika) i praxe (gramatický, frazeologický seminář aj.)
▪ Literární – hlubší vhled do italské literatury, starší i moderní (předpokladem je
solidní historický přehled získaný během bc. studia)
▪ Obecně-kulturní – filosofie, italské umění, politické dějiny, divadlo, dějiny filmu,
umělecký překlad, konsekutivní tlumočení – v rámci proměnlivé PVP, kde může
student vybírat podle vlastních preferenci

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NMGR.
❖ Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
❖ Předměty přijímací zkoušky:
1) Praktická znalost italského jazyka: rozhovor na obecné téma z italských
dějin, italského umění či italských reálií (30 bodů)
2) Teoretická znalost italského jazyka (fonologie, morfologie a syntax
současné italštiny v rozsahu požadavků k bakalářské zkoušce na oboru
italianistika) (35 bodů)
3) Italská literatura (znalost dějin italské literatury v rozsahu požadavků k
bakalářské zkoušce na oboru) (35 bodů)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NMGR.
❖ S sebou ke zkoušce:
1) K odevzdání:
• seznam 50 děl z italské krásné literatury (alespoň 20 děl přečtených v
originále)
2) K náhledu:
• výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části
• výpis absolvovaných předmětů předchozího či aktuálního studia či
diplom získaný v předchozím studiu
• strukturovaný odborný životopis

STUDIUM V ZAHRANIČÍ – PROGRAM
ERASMUS+
▪ Università degli Studi di Udine
▪ Università degli Studi di Verona
▪ Università degli Studi di Padova
▪ Università degli Studi di Chieti-Pescara
▪ Università degli Studi di Roma Tor Vergata
▪ Università degli Studi di Roma Sapienza
▪ Università degli Studi di Napoli L’Orientale
▪ Università degli Studi di Napoli Federico II
▪ Università della Calabria (Cosenza)
▪ Università degli Studi di Catania
▪ Université Paris Ouest Nanterre la Défense
▪ Uniwersytet Warszawski

DĚKUJEME ZA POZORNOST
DOTAZY VÍTÁNY ☺
Pavel Štichauer – vedoucí oddělení
pavel.stichauer@ff.cuni.cz

Zora Obstová – garant přijímacího řízení
zora.obstova@ff.cuni.cz
urs.ff.cuni.cz
https://www.facebook.com/italianistikaffuk/

