
Den otevřených dveří 
15. 1. 2022

Blízkovýchodní studia 
Hebraistika a židovská studia

Katedra Blízkého východu



Otevírané studijní programy (2022/23)

Bakalářské (prezenční 3 roky):

▪ Blízkovýchodní studia – specializace Arabistika

▪ Blízkovýchodní studia – specializace Íránistika

Magisterské (prezenční 2 roky):

▪ Blízkovýchodní studia – specializace Dějiny a kultury BV a 
Severní Afriky

▪ Hebraistika a židovská studia





Bakalářská Blízkovýchodní studia

▪Specializace – arabistika nebo íránistika

▪Existuje také turkologie – letos se neotevírá

▪Volba specializace - předběžně v přihlášce a závazně u zápisu 
do studia

▪Samostatné i sdružené studium 

▪Přijímací zkoušky jsou na obě verze zcela totožné

▪Neověřujeme znalost turečtiny nebo perštiny při přijímačkách, v 
1. ročníku začínáme od nuly



Bakalářská Blízkovýchodní studia

▪ Náplň studia:

• Celofakultní společný základ – filosofie, cizí jazyk, seminář akademické 
práce 

• Společné předměty BV – teoreticko-metodologické předměty BV, dějiny 
BV

• Předměty pro danou specializaci – jazyk a dějiny literatury 

• Povinně-volitelné předměty BV – dějiny a aktuální témata, kultura

• Druhý jazyk BV

• Blok obecných metodologických předmětů

▪ Rozdíly mezi samostatným a sdruženým studiem – Sdružené studium má 
méně společných předmětů BV a povinně-volitelných předmětů BV, není 
druhý jazyk BV.



Bakalářské přijímací zkoušky

Rozhovor nad 
seznamem 

prostudované 
literatury

30

Obecní kulturní a 
historický přehled

60

Anglický jazyk
10

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní)





Magisterská Blízkovýchodní studia

▪Specializace - Dějiny a kultury Blízkého východu

▪Samostatné studium

• Teoreticko-metodologické předměty BV

• Jazykové předměty zvolené oblasti 
(arabština, perština, turečtina)

• Dějiny a kultury Blízkého východu

• Náboženství Blízkého východu

▪Sdružené studium: méně jazykových hodin



NMgr. přijímací zkoušky

Rozhovor nad seznamem 
prostudované literatury 15

Přehled o historickém, 
kulturním a literárním 

vývoji BV 30

Debata o odborném zaměření studia 15

Ověřní znalosti 
blízkovýchodního 

jazyka 30

Anglický jazyk 10

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní)





Hebraistika a židovská studia

▪ Samostatné studium

Teoreticko-metodologické předměty

Zaměření na starší židovské jazyky nebo moderní 
hebrejštinu

Židovská literatura a písemnictví

Židovské dějiny, kultura a myšlení

▪ Sdružené studium: méně jazykových hodin



Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní)

Rozhovor nad seznamem 
prostudované literatury 15

Obecný kulturní a 
historický přehled s 

důrazem na židovské 
dějiny 30

Debata o odborném zaměření studia 15

Ověřní znalosti 
hebrejštiny 30

Anglický jazyk 10





Katedra Blízkého východu

▪ Zahraniční studentské 
pobyty – Erasmus 
(Edinburgh, Granada....), 
Izrael, Omán, Egypt, Írán, etc.

▪Podpora studentských 
výzkumných projektů

▪Middle East Lecture Series

▪Rodilí mluvčí 
blízkovýchodních jazyků

▪Knihovna



Pražské centrum židovských studií

▪Podpora výuky programu Hebraistika a židovská studia

▪ Lektoři moderní hebrejštiny – rodilí mluvčí

▪Stipendia a podpora studentských projektů

▪Organizace hostovských přednášek a konferenční aktivity 



Madžlis – Spolek studentu KBV

▪Studentský spolek KBV, který sdružuje studenty napříč 
programy:

• Pořádáme přednášky

• Organizujeme seznamováky

• Chodíme do hospody

• Hrajeme turnaje ve stolním fotbálku

• Radíme a pomáháme studentům

▪Radíme a pomáháme studentům



Web, informace, kontakty

▪Oficiální stránka FF UK – prijimacky.ff.cuni.cz

▪ Facebook stránka Mířím na FF UK –
facebook.com/mirim.na.FFUK/

▪Web Katedry Blízkého východu FF UK – kbv.ff.cuni.cz

▪Koordinátorka – katarina.palcova@ff.cuni.cz

▪ Facebook naší katedry – facebook.com/BlizkyVychodAfrika/

▪Studentský spolek Madžlis – facebook.com/Madzlis

prijimacky.ff.cuni.cz
https://www.facebook.com/mirim.na.FFUK/
kbv.ff.cuni.cz
mailto:katarina.palcova@ff.cuni.cz
https://www.facebook.com/BlizkyVychodAfrika/
facebook.com/Madzlis


Informační setkání pro uchazeče

▪Příležitost se seznámit s vyučujícími a poznat prostředí
katedry.

▪Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení a 
užitečné rady, jak se na ně připravit.

▪Termíny: Čtvrtek 17. 2. 2022 v 18:00 (online)

Sobota 19. 2. 2022 v 13:00 (prezenčne, 
jestliže to dovolí epidemiologická situace)




