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PROČ SI VYBRAT PROGRAM

VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA? 

Co program nabízí?

➢ všestranné studium kultury a dějin východní Evropy

➢moderní studijní program poskytující široký prostor pro
vlastní specializaci

➢ volbu části předmětů zcela podle individuálního zájmu

➢ pestrou škálu specializačních kurzů

➢ individuální přístup ke studentům

➢ prostor pro diskuzi



STUDOVANÉ JAZYKY

Které jazyky je u nás možné studovat?

Student si na počátku studia vybírá jeden ze čtyř profilových 
jazyků: 

Kromě toho mají studenti možnost učit se další z areálových jazyků:

➢ ruštinu
➢ litevštinu
➢ lotyštinu
➢ ukrajinštinu

➢ běloruštinu
➢ kavkazské jazyky (arménštinu, 

gruzínštinu, ázerbájdžánštinu)

Během bakalářského studia získá student výstupní znalost B2, 
v navazujícím magisterském C2.



Východoevropská studia, Bc. 

Základní informace

➢ forma a typ studia: prezenční bakalářské

➢ počet přijatých v minulém akademickém
roce: 12

➢ počet přihlášených v minulém akademickém
roce: 33

➢ předpokládaný počet přijímaných: 35

➢ kombinovatelnost: samostatné a sdružené
studium

Specializace:
➢ litevština
➢ lotyština
➢ ruština
➢ ukrajinština
• realizace je podmíněna dostatečným počtem

zájemců o daný jazyk;
• specializaci si uchazeč předběžně volí u ústní

zkoušky, závazně ji stvrzuje při zápisu



Východoevropská studia, Bc. 

Informace k přijímacím zkouškám

➢ přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

➢ jednokolová ústní zkouška

1) prokázání základního přehledu v oblasti obecné 

jazykovědy (max. 34 bodů)

2) prokázání základní orientace v dějinách a 

současné společensko-politické situaci 

východní Evropy (max. 33 bodů)

3) prokázání základní orientace v literaturách 

východní Evropy (max. 33 bodů)

▪ Další požadavky ke zkoušce:

seznam přečtené literatury (předkládá se k
nahlédnutí u přijímací zkoušky)

➢ Přípravný kurz: nekoná se

➢ Další informace: uves.ff.cuni.cz +
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-
obory/bakalarske-obory/vychodoevropska-studia/

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/vychodoevropska-studia/


Východoevropská studia, Mgr. 

Základní informace
➢ forma a typ studia: prezenční 

navazující magisterské

➢ počet přijatých v minulém 
akademickém roce:  14

➢ počet přihlášených v minulém 
akademickém roce: 6 

➢ předpokládaný počet přijímaných: 
25

➢ kombinovatelnost: samostatné a 
sdružené studium

Moduly: 
➢ lingvistická – slavistika
➢ lingvistická – baltistika
➢ historicko-kulturní
➢ literárněvědná
➢ profilový jazyk studia odpovídá jazyku, z něhož 

uchazeč koná lingvistickou část přijímací zkoušky 
(zároveň určuje specializaci)

➢ kavkazské jazyky
➢ Specializaci i moduly si uchazeč předběžně volí u 

ústní zkoušky, závazně ji stvrzuje při zápisu.



Východoevropská studia, Mgr. 

Informace k přijímacím zkouškám

➢ Jednokolová ústní zkouška

1) prokázání znalosti jednoho
areálového (profilového) jazyka
(lotyština, litevština, ruština, ukrajinština)
nejméně na stupni B2 (podle SERR)
(max. 34 bodů)

2) prokázání znalosti dějin východní
Evropy (max. 33 bodů)

3) prokázání znalosti literárního a
kulturního vývoje východní Evropy
(max. 33 bodů)

➢Další požadavky ke zkoušce:
seznam přečtené literatury (předkládá se 
k nahlédnutí u přijímací zkoušky)

➢Další informace: uves.ff.cuni.cz + 
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/ind
ex.php?do=detail_obor&id_obor=24747

➢přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24747


Důležitá data k přijímacím zkouškám

➢ 28. 2. 2022 – poslední den na podání přihlášky 
do bakalářského studia

➢ 31. 3. 2022 – poslední den na podání přihlášky 
do magisterského studia

➢ 30. 4. 2022 – poslední den na podání přihlášky 
do doktorského studia



Čemu se na našem ústavu  věnujeme?



Hlavní oblasti výzkumu  

ÚVES SE VĚNUJE ZKOUMÁNÍ AREÁLU VÝCHODNÍ EVROPY S DŮRAZEM NA OBLASTI RUSKA, UKRAJINY A POBALTÍ,
KTERÉ JSOU STUDOVÁNY SAMOSTATNĚ I VE VAZBÁCH NA ŠIRŠÍ AREÁLOVÝ A MEZINÁRODNÍ KONTEXT.

Seminář rusistiky
• v jazykové oblasti se zaměřuje především na sociolingvistiku, synchronní a korpusovou lingvistiku
• v oblasti dějin a kultury Ruska je výzkum zaměřen na filozofické a politické myšlení s akcentem na období Moskevské Rusi, petrovského

Ruska, dále také na kulturu a historii Ruska ve 20. století i na studium ruských náboženských reálií a současné náboženské situace

Seminář baltistiky
• Výzkumnou základnou zůstává tradiční problematika baltoslovanských vztahů, která zahrnuje jak rovinu diachronní lingvistiky s přesahem

do baltoslovanské etnogeneze, tak oblast pozdějších vědeckých a kulturních, zejména literárních vztahů.

Seminář ukrajinistiky a slavistiky
• orientuje se na výzkum ukrajinské literatury 19. a 20. století, na oblast česko-ukrajinských vztahů související s působením početné

ukrajinské emigrace v meziválečném Československu a dále na studium synchronní ukrajinštiny ve srovnávacím ukrajinsko-českém
(případně i ruském) kontextu.



Vědecké projekty 

Centra a projekty spojené s ÚVES  

Akademické centrum Borise Němcova pro 
výzkum Ruska: https://cbn.ff.cuni.cz/ru/

Institut pro studium strategických regionů (ISSR) – vědecké 
centrum: https://hrc.ff.cuni.cz/en/institute-for-the-study-of-
strategic-regions-charles-university/

Vědecký projekt PRIMUS a Centrum pro výzkum „Komunistické 
genderové politiky vůči muslimským menšinám ve Východní 
Evropě: od odhalení k vyloučení“ 

https://cbn.ff.cuni.cz/ru/
https://hrc.ff.cuni.cz/en/institute-for-the-study-of-strategic-regions-charles-university/


Projekty

projekt GA ČR Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska
• studium základních prvků ruské kultury v širší 

interdisciplinární perspektivě 

projekt GA ČR Duchovní a historická tradice v ruské kultuře: 
kontinuita a diskontinuita
• sociální a politické myšlení Moskevské Rusi, náboženský 

život současného Ruska 

Visegrad Partnership Literary Award (2018/2019)

• literární projekt spojující země Visegrádské čtyřky (Česko,
Slovensko, Polsko, Maďarsko) se zeměmi Východního
partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Moldavsko, Gruzie,
Ukrajina, Bělorusko) prostřednictvím literární ceny.



Konference 

Mezinárodní konference „World War II: History and Memory“ 
in 2019 – https://uves.ff.cuni.cz/cs/2019/03/17/international-
conference-world-war-ii-history-and-memory/

Mezinárodní ukrajinistické konference
I. Ukrajina jako kulturní a historický narativ (jazyk, dějiny, 

literatura) (2017)
II. Ke 100. výročí navázání ukrajinsko-československých 

diplomatických vztahů (2018)
III. A Trauma Nation: Ukraine at a Crossroads (2020)

Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria 
a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě (2014) 

Hranice – konflikt – místa střetů a setkávání v eurasijském 
prostoru (2018) 

https://uves.ff.cuni.cz/cs/2019/03/17/international-conference-world-war-ii-history-and-memory/
https://ukrajiniste.cz/2017/11/spoluprace-ceske-asociace-ukrajinistu-na-organizaci-mezinarodni-konference-ukrajinistu-v-praze/
https://ukrajiniste.cz/2018/10/ii-mezinarodni-konference-ukrajinistu-v-praze/
https://ukrajiniste.cz/2020/11/iii-ukrainian-studies-in-prague-conference-a-trauma-nation-ukraine-at-a-crossroads/


Časopis Oriens Aliter

https://oa.ff.cuni.cz/en/

• projekt recenzovaného vědeckého periodika Ústavu
východoevropských studií ve spolupráci s
Přikarpatskou národní univerzitou Vasyla Stefanyka
v Ivano-Frankivsku.

(časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy)

• platforma pro prezentaci výsledků aktuálního
kulturologického a historického výzkumu o střední a
východní Evropě pro odbornou veřejnost a širší čtenářskou
obec

https://oa.ff.cuni.cz/en/


VÝBĚR ODBORNÝCH PUBLIKACÍ





Členové ústavu se dlouhodobě věnují překladům literatury 
z ruštiny, ukrajinštiny, litevštiny, lotyštiny… 

… překládají i absolventi či studenti ústavu… 









Překlady z arménštiny…



Co dalšího kromě základního studijního plánu náš
ústav nabízí?



Možnosti zahraničních stáží 

Partnerské univerzity (Rusko, Bělorusko) 

➢ Ústav poskytuje širokou nabídku zahraničních stáží, přinášejících nejen jazykovou praxi, ale i
inspirativní přímý kontakt se studovanou zemí a také neopakovatelnou životní zkušenost.

Moskevská státní univerzita (Moskva) 

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова

Виртуальный тур по МГУ (msu.ru)

Kalmycká státní univerzita (Elista) 

Калмыцкий гoсударственный университет

Běloruská státní univerzita (Minsk) 

Белорусский государственный университет / Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт

Ruská státní humanitní univerzita (Moskva) 

Российский государственный гуманитарный университет

Tambovská státní univerzita
(Tambov) 

Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина

http://www.msu.ru/
https://www.msu.ru/tour/
https://kalmgu.ru/
http://www.bsu.by/
http://www.bsu.by/be/main.aspx
http://www.rsuh.ru/
http://www.tsutmb.ru/


Možnosti zahraničních stáží 

Partnerské univerzity (Ukrajina) 

Oděská národní univerzita I. I. Mečnikova
Одеський національний університет iмені І. І. Мечникова

Přikarpatská národní univerzita Vasyla Stefanyka
v Ivano-Frankovsku
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

https://lnu.edu.ua/en/about/university-today-and-tomorrow/

Lvovská národní univerzita Ivana Franka
Львівський національний університет імені Івана Франка

Černovická národní univerzitа Jurije Feďkovyče
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

https://promin.cv.ua/2021/09/02/chernivetskyi-natsionalnyi-universytet-
potrapyv-do-naikrashchykh-vyshiv-svitu.html

Užhorodská národní 
univerzita
Ужгородський 
національний 
університет

http://onu.edu.ua/uk/
https://pnu.edu.ua/
https://lnu.edu.ua/en/about/university-today-and-tomorrow/
https://lnu.edu.ua/
http://chnu.edu.ua/
http://www.univ.kiev.ua/ua/
https://promin.cv.ua/2021/09/02/chernivetskyi-natsionalnyi-universytet-potrapyv-do-naikrashchykh-vyshiv-svitu.html
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/


Možnosti zahraničních stáží 

Partnerské univerzity (Pobaltí) 

Lotyšská univerzita Vilniuská univerzita

https://www.lu.lv/en/
https://www.vu.lt/en/


Možnosti zahraničních stáží 

Partnerské univerzity  v Evropě
K dalším možnostem studia patří univerzity ve Velké Británii (OSGA, Oxford University) i v
dalších univerzitách EU (Projekt 4EU+, Lundská univerzita, Varšavská univerzita, Jagellonská
univerzita v Krakově, německé univerzity – Heidelberg, Tübingen, Passau, Frankfurt am Oder,
Bochum a další), na některých univerzitách ve státech bývalé Jugoslávie. Spolupráce je
navázána i s Ukrajinským výzkumným ústavem Harvardské univerzity v USA.



Studium neznamená jen plnění 
povinného studijního programu 

ÚSTAV NABÍZÍ CELOU ŘADU PROJEKTŮ A AKTIVIT, DO NICHŽ SE MOHOU STUDENTI ZAPOJIT

Projekt Konstituování 
postmoderního diskursu 
v ukrajinské literatuře se 
zapojením studentů

Projekty a publikace



Konference mladých slavistů  

▪ projekt studentů a doktorandů slavistických oboru FF UK

▪ zapojení odborníků různých specializací a vědeckých zájmů 

▪ prostor pro prezentaci výsledků badatelské práce mladých odborníků

▪ mezinárodní rozměr

▪ publikace příspěvků v konferenčním sborníku

https://slavkonf.ff.cuni.cz/cs/o-konferenci/


KONFERENČNÍ SBORNÍKY



Ve spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí 
ústav pořádá přednášky, semináře, diskuze…

Ústav spolupořádá i  
překladatelskou soutěž z 

ukrajinštiny do češtiny… 

• koná se každý rok (2017–2021) 

Na těchto akcích mají studenti možnost rozšířit si své 
znalosti o  dějinách, kultuře, literatuře, jazyce… a také 
se setkat s řadou zajímavých osobností.



… literární čtení, prezentace knih…

Taňa Maljarčuk na Světě knihy (2018)

Literární večer Anny Malihon, Myroslava Lajuka a 
Oleha Šynkarenka (2017)

Taras Prochasko na Noci literatury (2021)



… komentované promítání filmů… 



Studentské aktivity

Časopis Navýchod

• věnuje se zemím střední a východní Evropy, Balkánu, Pobaltí, 
Kavkazu a Střední Asie

• redakce vítá spolupráci studentů

https://www.navychod.org/

