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Sídlo

▪Sweerts-Šporkův palác

▪Adresa: Hybernská 3, Praha 
1, Nové Město, 110 00

▪Knihovna Šporkova paláce

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sweerts-Sporck%C5%AFv_pal%C3%A1c
https://www.ff.cuni.cz/knihovna/oborove-a-prirucni-knihovny/knihovna-sporkova-palace/


Akademický sbor

▪Radek Buben (politické systémy Latinské Ameriky, současná 
Latinská Amerika)

▪Markéta Křížová (koloniální dějiny, nativní etnika, Střední 
Ameriky, 19. století)

▪Monika Brenišínová (dějiny umění Latinské Ameriky, období 
conquisty a evangelizace, nativní kultury, historiografie)

▪Simona Binková (koloniální dějiny, dějiny Portugalska a 
Brazílie)

▪ Josef Opatrný (LA 19. a 20. století, USA)

https://sias.ff.cuni.cz/cs/lide/akademicky-sbor/radek-buben-2/
https://sias.ff.cuni.cz/cs/lide/akademicky-sbor/marketa-krizova/
https://sias.ff.cuni.cz/cs/lide/akademicky-sbor/monika-brenisinova/
https://sias.ff.cuni.cz/cs/lide/akademicky-sbor/simona-binkova/
https://sias.ff.cuni.cz/cs/lide/akademicky-sbor/josef-opatrny/


Navazující magisterské studium 
iberoamerikanistiky

▪Ve Středisku ibero-amerických studií při FF UK je možno 
studovat navazující magisterský obor. 

▪Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/la 
bakalářské studium. 

▪Výhodou, nikoli podmínkou, je přirozeně studium 
společenskovědních oborů (hispanistika, portugalistika, světové 
dějiny, etnografie apod.) a minimálně jednoho světového 
jazyka.

▪Do magisterského studijního programu je každoročně přijímáno 
10-15 studentů.



Přijímací řízení AR 2022/2023

▪Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě. 

▪Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 
zajišťuje Oddělení přijímacího řízení FF UK

▪Obecné informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách 
FF UK.

▪ Lhůta pro podávání přihlášek na navazující magisterské studijní 
programy končí dne 28. 2. 2023.

▪Více informací naleznete zde:

▪Harmonogram přijímacího řízení | Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy (cuni.cz)

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/oddeleni-prijimaciho-rizeni/
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/harmonogram/


Přijímací zkouška

▪Uchazeč musí splnit podmínky přijímacího řízení, které jsou 
stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem.

▪Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou 
ústního pohovoru ve veřejném řízení před komisí. 

▪Uchazeč/ka musí u přijímací zkoušky prokázat předpoklady ke 
studiu, přehled problematiky hispánského a lusobrazilského
světa a základní znalosti v oblasti historie, geografie a kultury 
regionu. Předkládá také seznam přečtené literatury.

▪Více informací naleznete na stránkách SIAS FF UK v záložce 
uchazeč:

▪Uchazeč(ka) | Středisko ibero-amerických studií (cuni.cz)

https://sias.ff.cuni.cz/cs/uchazec/


Ústní zkouška

1. historie Latinské Ameriky (max. 30 bodů)

2. kultura Latinské Ameriky (max. 20 bodů)

3. geografie a společensko-ekonomická situace jednotlivých 
latinskoamerických zemí (max. 20 bodů)

4. rozprava o dokončené nebo rozpracované bakalářské práci 
(max. 10 bodů)

5. rozprava o prostudované literatuře (max. 20 bodů)

▪ Celkem může uchazeč získat 100 bodů.



Další požadavky ke zkoušce

▪Uchazeč/ka komisi předloží k nahlédnutí a rozpravě:
• bakalářskou práci (obhájenou nebo připravovanou k obhajobě)

• seznam minimálně 15 titulů k dějinám Latinské Ameriky a minimálně 10 
titulů z latinskoamerické beletrie



Doporučená literatura

▪ Buben, Radek, Somogyi, Petr. Bolívie. Praha: Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-423-4.

▪ Brenišínová, Monika, Křížová Markéta, Březinová Kateřina. Dějiny umění Latinské Ameriky. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018.

▪ Cambridge History of Latin America. Bethell, Leslie (ed.), vol. I-XI. Cambridge: Cambridge University Press, 1984-2008.

▪ Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberomaerikanisté, Praha: Libri, 1998.

▪ Historia de las Américas. García, Luis Navarro (coord.), vol. I-IV. Madrid: Alhambra Longman, 1991. 84-205-2212-0.

▪ Hingarová, Vendula, Květinová, Sylvie, Eichlová, Gabriela. Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený kostelec: 2010.

▪ Housková, Anna (ed.). Druhý břeh Západu. Výbor iberoamerických esejů. Praha: Mladá Fronta, 2004. ISBN 80-204-1139-9.

▪ Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-069-3.

▪ Chalupa, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-323-1.

▪ Chalupa, Jiří. Španělsko. Praha: Libri, 2005. ISBN 978-80-7277-478-4.

▪ Chalupa, Jiří. Chile. Praha : Libri, 2006. ISBN 80-7277-136-1.

▪ Klíma, Jan. Dějiny Brazílie. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-261-8.

▪ Křížová, Markéta. Dominikiánská republika. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-352-7.

▪ Křížová, Markéta. Haiti. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-424-1.

▪ Křížová, Markéta. Jamajka. Praha: Libri, 2012. ISBN 978-80-7277-499-9.

▪ Křížová, Markéta. Nikaragua. Praha: Libri, 2011. ISBN 978-80-7277-484-5.

▪ Opatrný, Josef. Amerika v proměnách století. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-85983-42-7.

▪ Opatrný, Josef. Kuba. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-089-6.



Okruhy otázek

▪ Dějiny Latinské Ameriky:

• předkolumbovské kultury

• dobytí Ameriky

• války za nezávislost

• diktátorské režimy Latinské Ameriky

• současné problémy Latinské Ameriky

• vztahy Latinské Ameriky a Střední Evropy

▪ Kultura Latinské Ameriky:

• latinskoamerická literatura

• latinskoamerická architektura

• latinskoamerická hudba

• překlady latinskoamerické literatury do češtiny

▪ Geografie Latinské Ameriky:

• politicko-geografická charakteristika jednotlivých latinskoamerických zemí či regionů (Mexiko, Brazílie, Kolumbie, Chile, Argentina, Karibská oblast, Andské státy, Laplatská 
oblast)

• základní charakteristika hlavních etnik v Latinské Americe

• hospodářství Latinské Ameriky (zemědělství, nerostné suroviny, průmysl).



Proč jít studovat iberoamerikanistiku?

▪ Interdisciplinarita

▪ Latinská Amerika je dynamicky se 
rozvíjející region, jehož význam v 
globalizujícím ses světě strmě stoupá

▪ Zóna kontaktu a kulturního střetávání 
(synkretismus, hibridismus, 
míšenectví)

▪ Duchovní i materiální bohatství

▪ Bohatá kultura a dějiny

▪ Latinská Amerika jako „zrcadlo 
Evropy“ (Carlos Fuentes)

▪Věda a výzkum

▪Studium v zahraničí

▪Stáže

▪Knihovna

▪ IBEROklub

▪Samostatné i sdružené 
studium



Kontakty a sociální sítě

📰 IBEROnewsletter - přihlášení na našich stránkách



IBEROklub

▪ studentský spolek

▪ iberoklub@seznam.cz 📩

▪ exkurze, občasná setkání a 
vánoční večírky

mailto:iberoklub@seznam.cz


Exkurze a seznamovací kurzy

Návštěva Ibero-Amerikanisches Institutu v Berlíně, únor 2020



Děkujeme za pozornost!


