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Otevírané studijní programy (2023/24)

Bakalářské (prezenční 3 roky):

▪ Blízkovýchodní studia – specializace Arabistika

▪ Blízkovýchodní studia – specializace Turkologie

▪ Hebraistika a židovská studia

Magisterské (prezenční 2 roky):

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





Bakalářská Blízkovýchodní studia

▪Specializace – arabistika nebo turkologie

▪Existuje také íránistika – 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 arabštiny nebo turečtiny 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

Zájmová oblast a motivace
uchazeče/ky

10

Seznam prostudované 
literatury

30

Reálie Blízkého východu a 
severní Afriky

50

Anglický jazyk
10

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní)



Seznam literatury

▪Uchazeč/ka povinně nastuduje min. dva z těchto 
předepsaných titulů, další tituly může doplnit podle svého 
zájmu:

1. Armstrongová, Karen. Islám. Praha: Slovart, 2008.

2. Axworthy, Michael. Dějiny Íránu. Říše ducha – od Zarathuštry po současnost. Praha: Lidové noviny, 2009.

3. Cook, Michael. Muhammad. Praha: Odeon – Argo, 1994.

4. Gelvin, James L. The Modern Middle East: A History. Oxford: Oxford University Press, 20165.

5. Hillenbrandová, Carole. Islám: Historie, současnost a perspektivy. Praha: Paseka, 2017.

6. Hourani, Albert. Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2010.

7. Kreiser, Klaus a Christoph Neumann. Dějiny Turecka. Praha: Lidové noviny, 2010.

8. Malečková, Jitka a Petr Kučera. Z Istanbulu až na konec světa: Osmanské cestopisy z přelomu 19. a 20. 
stolet. Praha: Nakladatelství Academia, 2019.

9. Martinez-Gros, Gabriel. Fascinace džihádem: Islamistické běsnění a porážka mírotvorců. Praha: Pulchra, 
2017.

10. Said, Edward. Orientalismus: Západní koncepce Orientu. Praha: Paseka, 2008.









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

Reálie Blízkého 
východu a severní

Afriky 30

Debata o předloženém 
nárysu diplomové práce 

30

Ověření znalosti 
blízkovýchodního 

jazyka 30

Anglický jazyk 10

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní)





Hebraistika a židovská studia

▪Samostatné i sdružené studium

▪Přijímací zkoušky jsou na obě verze zcela totožné

▪Neověřujeme znalost hebrejštiny při přijímačkách, v 1. ročníku 
začínáme od nuly

▪NMgr. Program se otevírá vždy v návaznosti na dostudování 
bakalářského programu (budete mít možnost u nás pokračovat, 
a to dokonce i do doktorského studia).



Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová (ústní)

Rozhovor nad 
seznamem 

prostudované 
literatury 30

Reálie židovského světa
50

Anglický jazyk 10

Zájmová oblast a motivace 

uchazeče/ky 10





Katedra Blízkého východu

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

▪ Podpora studentských 
výzkumných projektů

▪ 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 studentůKBV

▪Studentský spolek KBV, který sdružuje studenty napříč 
programy:

• Pořádáme přednášky

• Organizujeme seznamováky

• Chodíme do hospody

• Hrajeme turnaje ve stolním fotbálku

▪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



