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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)



Germánská a severoevropská studia 
– specializace FINSKÁ FILOLOGIE
▪ prezenční navazující magisterské; standardní doba studia 2 roky

▪ volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba 
podat samostatnou přihlášku, lze podat i přihlášky na více specializací 

▪ sdružené nebo dvouspecializační studium (= nelze studovat samostatně!)

▪ kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, 
které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem 
(sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační
studium) 

▪ počet přijatých při posledním otevření (stará akreditace): 3 

▪ předpokládaný počet přijímaných: 15



Germánská a severoevropská studia 
– specializace FINSKÁ FILOLOGIE

▪ spolupráce s finskými univerzitami (mj. Hki, Tre, Tku, Jkl, Oulu) 
– program Erasmus+

▪ finský lektor

▪ hostující zahraniční profesoři (Erasmus+, OPH)

▪ letní kurzy finštiny (OPH)

▪ stipendia OPH pro přípravu diplomové práce

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



PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKA

▪ jednokolová – ústní

▪ Lze upustit od přijímací zkoušky, pokud průměrná známka uchazečovy státní 
bakalářské zkoušky z předmětů oborů Finská studia (resp. specializace 
finština anebo z předmětů oborů či programů s podobnou obsahovou náplní) 
není horší než 1,5. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč 
podat prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) nejpozději dne 25. 5. 2022.

▪ další požadavky ke zkoušce: student je povinen předložit seznam přečtené 
odborné literatury a beletrie (předkládá se u ústní přijímací zkoušky) 

▪ Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky 
prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

▪ Přihlášku lze podat od 31. 3. 2022!

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/


POPIS PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1) písemná příprava: překlad a komentář gramatické struktury 
finského textu (max. 30 bodů) 

2) finská jazykověda (fonetika, morfologie, syntax) (max. 15 
bodů) 

3) historické, sociální a kulturní reálie Finska ve finštině (max. 15 
bodů) 

4) finská literatura (včetně předloženého seznamu literatury – viz 
další požadavky ke zkoušce) (max. 30 bodů) 

5) celková motivace ke studiu (max. 10 bodů)



PODMÍNKY PŘIJETÍ

▪Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu 
je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

▪Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním 
programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je 
rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního 
programu.



STRUKTURA MAGISTERSKÉHO STUDIA

Profilové předměty povinné

Skupiny povinně-volitelných předmětů

Volitelné předměty



PROFILOVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ

▪Diachronní lingvistika: Vývoj finštiny - Kirjakielen kehitys

▪ Finská literatura I - Kalevala

▪ Finská literatura II - Finská literatura po r. 1990

▪Synchronní lingvistika: Suomen kieli I  (Finský jazyk I)

▪Synchronní lingvistika: Suomen kieli II - Tyylioppi  (Finský jazyk 
II - Stylistika)

▪Synchronní lingvistika: Suomen kieli III - Murrekurssi (Finský 
jazyk III - Finské dialekty)

▪Překladatelský seminář



SKUPINY POVINNĚ-VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

▪PVP 1: Lingvistika 

Ugrofinistika, Korpusová lingvistika, Frazeologie, Tlumočnická 
cvičení

▪PVP 2: Literatura

Literárněteoretické směry, Literární sociologie, Četba a 
interpretace textů

▪PVP 3: Další ugrofinský jazyk nebo švédština

Sámština, Švédština pro finštináře



VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

▪ Finskošvédská literatura

▪Baltofinské eposy

▪ Tove Jansson



MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

• specialista ve firmách obchodujících s Finskem, které operují v ČR

• kulturní instituce (nakladatelství, kulturní centra či pořadatelé 
kulturních akcí s danou tematikou)

• státní správa

• mezinárodní instituce

• sdělovací prostředky (specialista na finský region, příp. 
korespondent)

• oblast cestovního ruchu (programový koordinátor, průvodce)

• překladatelská a tlumočnická činnost



PROJEKTY

▪ badatelské projekty
• InterCorp (finský paralelní korpus)

• grant GA UK (Finská lyrika) 

▪ konference (Syyskoulu, IFUSCO…)

▪ překladatelské projekty (studentské antologie)

▪ popularizační projekty (Finsko100)

https://fin.ff.cuni.cz/cs/category/finsko100/

https://fin.ff.cuni.cz/cs/category/finsko100/


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


KIITOS  JA  TERVETULOA 
OPISKELEMAAN

Garant přijímacího řízení:

Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.

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

Další informace:

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

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

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

mailto:lenka.farova@ff.cuni.cz
https://fin.ff.cuni.cz/cs/uchazec
https://www.facebook.com/finskastudiaffuk/
https://www.facebook.com/mirim.na.FFUK


• ONKO TEILLÄ KYSYTTÄVÄÄ?

• TAI MUITA KOMMENTTEJA?

• KYSYKÄÄ NYT! 

• TAI OTTAKAA YHTEYTTÄ MYÖHEMMIN SÄHKÖPOSTITSE. 


