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DVOUOBOROVÉ STUDIUM

- je možné zvolit libovolnou 
kombinaci (kromě modulů 
„švédština“ a „dánština“)

- ideální je kombinace s dalším
filologickým oborem (např. z 
Ústavu germánských studií



LINGVISTIKA LITERATURA KULTURA A HISTORIE

Språkøvelser Dějiny skand. lit. Dějiny Skandinávie
Grammatikk Norská literatura Reálie Skandinávie



VOLITELNÉ KURZY

Lingvistika
Gramatická cvičení norštiny
Staroseverština
Islandština

Literatura
Překladatelský seminář
Staroseverská literatura
Skandinávský romantismus

Kulturně-historické předměty
Česko-skandinávské vztahy ve 
20. století

Exkurze



BAKALÁŘSKÁ STÁTNÍ 
ZKOUŠKA

PÍSEMNÁ ČÁST
- jazykový test

ÚSTNÍ ČÁST
- lingvistika
- literatura

OBHAJOBA BC. PRÁCE



STIPENDIJNÍ POBYTY

ERASMUS
• Oslo
• Bergen
• Trondheim
• Tromsø

LETNÍ ŠKOLY

KRATKODOBÉ STÁŽE

EXKURZE





Literárněhistorická část - faktografie

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. Norsko bylo za 2. světové války zemí 3. Má Norsko ústavu?
a. neutrální. a. ano.
b. okupovanou. b. Ne, protože je to monarchie.
c. válčící na německé straně. c. Ne, protože je to konstituční monarchie.
d. válčící na straně Spojenců. d. Ne, protože je to království.

2. Většina obyvatel Norska je vyznání 4. Která z těchto zemí je členem EU a není členem NATO?
a. katolického. a. Dánsko
b. křesťanského. b. Norsko
c. kalvinistického. c. Švédsko
d. baptistického. d. Island



Literárněhistorická část - otevřené otázky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. 
O níže uvedených postavách románu Tarjeiho Vesaase Bělidlo lze říci, že jsou zaslepené. U každé z nich 
krátce (tj. jednou nebo dvěma větami) popište, v čem jejich zaslepenost spočívá:

i. Johan Tander
ii. Jan Vang
iii. Elise 

2. 
Jak se v románu Mikaela Niemiho Popmusic z Vittuly projevuje revolta mladé generace proti generaci 
starší? Uveďte několik příkladů.



Jazykovědná část – rozbor souvětí

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Vývoj v letech 1968-69 zafixoval ve starších generacích trauma Mnichova a mladším generacím rázně 
naznačil, že budou muset svá nejlepší léta obětovat neveselému tažení do země zaslíbené, která se jevila 
na dosah a zničehonic se vzdálila na dlouhých dvacet let, což ovšem tehdy nikdo netušil.

1. Vypište všechny vedlejší věty uvedeného souvětí a určete jejich druh.
2. Najděte v souvětí dva přívlastky neshodné.
3. Kterým větným členem je slovo rázně? 
4. Kterým slovním druhem je slovo zničehonic? 
5. Najděte v souvětí příklad antonymie.
6. Najděte v souvětí modální sloveso a uveďte, v jakém je tvaru.
7. Do které skupiny a podskupiny řadíme švédštinu v rámci indoevropských jazyků? 
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