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▪Charakteristika oboru Romistika na FF UK

▪S čím lze romistiku na kombinovat?

▪ Jaké předměty jsou součástí studia?

▪Výzkumné zaměření romistiky

▪ Jak vypadají přijímací zkoušky?



Charakteristika oboru Romistika

▪ na FF UK od r. 1991
(jediný takto pojatý obor na světě; 

▪ lingvistika, antropologie, historie, uměnověda (hudba, literatura, další)

▪ komplexní a interdisciplinární poznání Romů 
(v ČR, ve Střední Evropě, ve světě)

▪ spolupráce se zahraničními univerzitami)

*nezaměřuje se na sociální práci, ale neopomíjí aktuální sociálně politický kontext



S čím lze obor kombinovat?

▪ možnost studovat samostatně, nebo v kombinaci: 

▪ s každým oborem na FF UK
(např. lingvistika, historie, etnologie, sociologie)

▪ obory programu Středoevropská studia 
(maďarská studia, polonistika, slovakistika)

▪ „kulhavé studium“ 
po absolvování prvního ročníku lze přidat druhý obor



Předměty v bakalářském studiu

▪ SPOLEČNÝ ZÁKLAD FILOZOFICKÉ FAKULTY 
(filozofie, cizí jazyk)

▪ SPECIALIZAČNÍ PŘEDMĚTY ROMISTIKY:

romština (praktická výuka, gramatika; společenské otázky - jazyková 
práva, vitalita, média, standardizace)

historie (dějiny Romů ve světě, v českých zemích, na Slovensku;
důraz na novodobé dějiny)

antropologie (romské skupiny ve světě, antropologické bádání,
kultura olašských Romů)

uměnověda (romská hudba, literatura, výtvarné umění)

▪ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (POVINNĚ VOLITELNÉ A „VOLNÉ“)
(např. Romové ve veřejném diskurzu) 



Předměty v magisterském studiu

▪ Specializační předměty: 

Jazyk
(prohloubení jazykové kompetence v severocentrální romštině; základy vlašské romštiny; 
dialektologie a historická gramatika romštiny)

Antropologie Romů

Poválečné dějiny Romů na území Československa

Nejnovější romská literatura

▪ Samostatné studium dále zahrnuje:

- teorie překladu (translatologii) a editologii; analýza nahrávek

- terénní výzkum; odborná/studijní stáž

- další, areálově blízký nebo kontaktní jazyk dle výběru (maďarština, polština, rumunština, 
slovenština, ukrajinština)



Výzkum a zaměření - JAZYK

• Výzkum v oblasti dialektologie, sociolingvistiky, historické lingvistiky

• Materiály ke standardizaci a osnovám výuky romštiny na Slovensku

• atestace učitelů romštiny; 

• Materiály pro výuku romštiny (např. Quizlet Romistika_Praha, Qualirom)

• Pravidla pravopisu; 

• online slovníky neologismů a olašské romštiny 

https://romstina.ff.cuni.cz/






Výzkum a zaměření - HISTORIE

• Výzkum v historie Romů v Československu ve 20. století

• Spolupráce s Muzeem romské kultury 
(např. příprava památníku holokaustu český Romů a Sintů v Letech u Písku, zpracování archivních 
materiálů z pozůstalosti Mileny Hübschmannové – zakladatelky romistiky)

• Spolupráce s platformou Pražské fórum pro romské dějiny (USD AV ČR)
(např. zpracování svědectví a vzpomínek Romů přeživších druhou světovou válku)

• Publikování v odborném romistickém časopise ROMANO DŽANIBEN
(např. Romano džaniben 2/2019 (nucené sterilizace)

Romano džaniben 2/2020 (mikro historie: 2. sv.v. a její důsledky)

http://www.romanihistories.usd.cas.cz/cs/
https://www.dzaniben.cz/publication.html?m=002b666e42d85f921a8ee0ee4a290105&t=201902
https://www.dzaniben.cz/publication.html?m=002b666e42d85f921a8ee0ee4a290105&t=202002




Uplatnění absolventů

▪v rámci neziskového sektoru

▪v médiích 

▪ ve státní správě (ministerstva, zastupitelstva atp.)

▪akademická kariéra (výzkumy, výuka na vysokých školách)

▪výuka romštiny / romistické tematiky 



Jak vypadají přijímací zkoušky?
BAKALÁŘSKÝ PROGRAM

o ÚSTNÍ ZKOUŠKA

reálie z oblasti historie, jazyka, umění a romského kulturně společenského dění 

schopnost jednoduché jazykové analýzy

motivace ke studiu romistiky

o SEZNAM PŘEČTENÉ LITERATURY 

diskuse nad texty z povinné literatury, v kontextu další přečtené literatury

o !! znalost romštiny není podmínkou 

o Podrobné info viz:
https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/romistika-bc/

https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/romistika-bc/
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): 27-
60.

▪Seznam další doporučené literatury



Jak vypadají přijímací zkoušky?
MAGISTERSKÝ PROGRAM

▪ ústní zkouška, seznam přečtené literatury (viz seznam doporučené 
literatury)

romský jazyk – ověření jazykových dovedností severocentrální romštiny 
(B2) a teoretických znalostí 

etnologie Romů a romské umění – přehled o romských zvycích, 
náboženství a tvorbě (lidové i umělé), 

historie – přehled o dějinách Romů; důraz na znalosti faktů i na hledání 
souvislostí a vztahů mezi nimi

motivace ke studiu a zaměření

▪ Podrobné info viz: 

https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/mgr/romistika/

https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/mgr/romistika/


Přihlášky, kontakty

Termín pro podávání přihlášek: BAKALÁŘSKÝ PROGRAM do 28. 2. 2022
MAGISTERSKÝ PROGRAM do 31. 3. 2022

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/
https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/mgr/romistika/

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/

https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/romistika-bc/
https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bc/romistika-bc/
mailto:kses@ff.cuni.cz
mailto:prijimacky@ff.cuni.cz
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

