
  

Latinský jazyk a literatura 

  Proč studovat latinu?  
 

Latina byla původně jazykem malého kmene ve střední Itálii, za pár století se jí ale mluvilo na celém území obrovské římské říše. Počínaje 
karolinskou renesancí se stala hlavním jazykem vzdělanosti, myšlení, náboženství i správy nových státních útvarů na území téměř celé Evropy. 
Tuto úlohu si podržela po celý středověk i raný novověk až do 18. století, kdy ji zvolna nahradily jazyky nově se ustavujících národů. Znalost latiny 
je tak klíčem nejen k civilizaci starověkého Říma, ale i k evropské kulturní tradici. 
 

  Jak vypadá studium? 
 
Obor Latinský jazyk a literatura zahrnuje studium latinského jazyka, latinsky psané literatury a antické, především římské historie. Realizuje se 
formou povinně dvouoborového prezenčního bakalářského studia. V jeho průběhu studenti získají spolehlivou znalost latinského jazyka a 
dobrou orientaci v oblasti antické literatury a historie, seznámí se i s problematikou mytologie a náboženství, filosofie a umění.  
 
Bakalářské studium je pojato především jako příprava na navazující magisterské studium latiny (učitelského i neučitelského zaměření) nebo 
latinské medievistiky, případně i antických dějin nebo dalších, zejména příbuzných oborů (např. religionistiky, filosofie, srovnávací jazykovědy, 
literární komparatistiky apod.). Umožňuje však absolventům rovněž dobré uplatnění na místech, která vyžadují hlubší historický a kulturní 
přehled a znalost základů evropské civilizace (v akademických ústavech, na vysokoškolských pracovištích, v knihovnách, nakladatelstvích, 
redakcích apod.). 
 

 Kde probíhá výuka? 
 
Obor Latinský jazyk a literatura zajišťuje Ústav řeckých a latinských studií, který sídlí v Praze 1 na Starém Městě v Celetné 20. Patří mezi středně 
velké katedry, jejichž výhodou je přehlednost, osobní přístup, možnost častých konzultací např. při přípravě bakalářské práce nebo větší šance 
na úspěch při konkurzu na pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Zvláštností ústavu je mimořádně rozsáhlá knihovna: její základ tvoří 
fondy historických svazků zděděné od obou pražských univerzit (české i německé), které se ale pravidelně doplňují o novou literaturu k základním 
okruhům řeckých i latinských studií. 
 

 Kde lze získat další informace? 
 
Vice informací lze získat na webových stránkách Ústavu řeckých a latinských studií (urls.ff.cuni.cz) anebo Filozofické fakulty (ff.cuni.cz), zejména 
v sekci „Uchazeč“ (ff.cuni.cz/uchazec). Jakékoli otázky Vám rádi zodpovíme i mailem: pište na adresy Martin.Bazil@ff.cuni.cz nebo 
Lucie.Pultrova@ff.cuni.cz. 
 

 S čím nejlépe kombinovat obor Latinský jazyk a literatura a jaké je uplatnění absolventů? 
 
Obor Latinský jazyk a literatura lze studovat vždy jen v kombinaci s dalším oborem – je tedy „povinně dvouoborový“. Dvouoborovost je 
v každém případě výhodou: kdo studuje dva obory, získá dobrý vhled do dvou disciplín, který mu dá jednak schopnost mezioborového pohledu, 
jednak šanci na lepší pracovní uplatnění.  
 
Absolventi oboru Latinský jazyk a literatura na FF UK se typicky stávají buď středoškolskými učiteli, anebo pracují v různých akademických či 
kulturních institucích. 
 
Ti, kdo uvažují o kariéře středoškolského učitele, by s ohledem na své budoucí uplatnění měli kombinovat studium latiny ideálně s jedním z 
následujících oborů: 

 
Český jazyk a literatura 
Anglistika – amerikanistika 
Francouzská filologie 
Německý jazyk a literatura 
Hispanistika 
Historie 
Historie – evropská studia 

 
Možné je také studovat latinu v kombinaci s oborem Matematika se zaměřením na vzdělávání, který zajišťuje MFF UK. 
 
Kombinace Latinský jazyk a literatura – Český jazyk a literatura je výhodná nejen pro budoucí učitele, ale je žádaná také v akademickém prostředí 
i v kulturních institucích. Oba obory se výborně doplňují: latina je vzhledem k provázanosti latinské a slovanské kultury v našich dějinách 
užitečná pro každého historicky orientovaného bohemistu; odborná práce s mateřským jazykem zase přináší významné podněty pro studium 
latinského jazyka a literatury, založené výhradně na interpretaci psaných textů. 
 
Ti, koho zajímá specificky antická kultura, jeden z pilířů evropské civilizace, si mohou zvolit kombinaci s oborem Dějiny antické civilizace, Klasická 
archeologie nebo Řecká antická filologie. Posledně jmenovaná kombinace je vhodná pro uchazeče nadané pro studium jazyků, neboť významnou 
součástí takového studia jsou poměrně náročné jazykové kurzy. 
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Studenti se zájmem o jazyk a literaturu obecně mohou obor Latinský jazyk a literatura kombinovat s kterýmkoli filologickým oborem na FF UK. 
Nemusí to být jen „velké“ jazyky, které jsou vhodné i pro budoucí středoškolské učitele (tj. obory Anglistika – amerikanistika, Francouzská 
filologie, Německý jazyk a literatura nebo Hispanistika), ale v roce 2017/2018 se nabízejí i kombinace s následujícími obory: Finská studia, 
Indologie, Italianistika, Jihovýchodoevropská studia, Nizozemský jazyk a literatura, Norská studia,  
Novořecká filologie, Portugalistika, Středoevropská studia, Východoevropská studia nebo i Arabistika, Koreanistika, Sinologie či Turkologie.  
 
Ti, koho zajímá jazyk jako systém, mohou latinu kombinovat s obory Srovnávací jazykověda nebo Obecná lingvistika, případně Logika. Pro 
srovnávacího jazykovědce, který usiluje o postižení proměn jazyků v čase, je znalost latiny jakožto bohatě dochovaného starého jazyka prakticky 
nevyhnutelná. Studium obecné lingvistiky přináší zase každému lingvistovi konkrétního jazyka potřebný metodický základ; a naopak studium 
latiny je pro obecného lingvistu obohacující, protože práce s mrtvým jazykem (tj. s jazykem bez rodilých mluvčích) vyžaduje specifické postupy. 
 
Znalost latiny jakožto jazyka důležitých historických pramenů je nezbytná pro každého, koho zajímají dějiny; proto je tradičně oblíbená a 
užitečná kombinace oborů Latinský jazyk a literatura – Historie (případně Historie – evropská studia). Latinu velice dobře upotřebí i studenti 
oborů Filosofie a Religionistika, protože i v těchto disciplínách je celá řada důležitých pramenů psaných latinsky. S ohledem na význam římského 
politického myšlení pro celý západní svět je smysluplná i kombinace s oborem Politologie. 
 
Vzhledem k obrovskému množství dochovaných antických i středověkých divadelních textů a středověkých i novověkých hudebních památek 
v latině mohou kulturně orientovaní uchazeči ocenit kombinace studia latiny s obory Divadelní věda a Hudební věda, které jsou poměrně 
exkluzivní, a mohou proto být žádané pro budoucí uplatnění. 
 
 

  
Jak vypadá přijímací zkouška? 
 
Uchazeči o studium oboru Latinský jazyk a literatura skládají jednokolovou písemnou přijímací zkoušku, která má následující části: 
 
I. Latinský jazyk (37 bodů) 
Zjišťuje se orientace uchazeče v jednoduchém latinském textu a schopnost adekvátně ho přeložit do češtiny. Stupeň požadovaných znalostí 
odpovídá zhruba úrovni jednoho až dvou let studia latiny na střední škole. K dobrému zvládnutí uvedených požadavků si uchazeč může zvolit 
např. z těchto učebnic: 

J. Špaňár – E. Kettner, Latina pro gymnázia, Praha 1989; A. Hakenová, Latina pro gymnázia, Praha 1987; J. Kalivoda, Verba docent, exempla 
trahunt, Praha 2011; B. Mouchová – E. Kuťáková – V. Marek, Disco Latine 1-2, Praha 1995 a 1996; J. Pech, Latina pro gymnázia I-II, Praha 
1994 a 1996; E. Kuťáková – B. Mouchová – D. Slabochová, Linguae Latinae studeamus, Praha 1998; E. Kuťáková – D. Slabochová, Ad fontes 
– cursus Latinus, Praha 2000. 

 
II. Vědomostní test z antických dějin a kultury (37 bodů) 
Vědomosti uchazeče by měly přesahovat rozsah středoškolské výuky a vyplývat z další četby a studia. Otázky zjišťují zvláště chronologickou 
orientaci po antických dějinách, znalosti základních pojmů z antických reálií, vědomosti z oblasti literární tvorby (významní autoři, díla, žánry, 
zejména v rozmezí 2. stol. př. n. l. – 1. stol. n. l.), z mytologie (nejznámější postavy) a filozofie (nejdůležitější filozofické školy a jejich 
představitelé). K získání požadovaných znalostí je možno použít mj. některou z těchto pomůcek: 

G. Löwe – H. A. Stoll, ABC antiky, Praha 2000 (nebo 1. vyd.); Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004; Encyklopedie antiky, Praha 1973; 
Slovník řecko-římské mytologie a kultury, R. Martin et alii, Praha 1993. 

 
IV. Test z české gramatiky a stylistiky (16 bodů) 
Test zahrnuje zvláště určování druhu souvětí, vedlejších vět, větných členů a slovních druhů, slovesných tvarů, gramatických kategorií u 
vybraných slov z textu, doplňování interpunkce, úpravu stylisticky nesprávně formulovaných vět, objasňování významu přejatých slov, 
uspořádávání skupiny slov podle toho, jak jsou od sebe odvozena. 
 
V. Test ověřující znalost světového jazyka dle vlastní volby (10 bodů) 
Prověřuje se úroveň především gramatických znalostí cizího jazyka, který si uchazeč zvolil (možnosti jsou: angličtina, němčina, ruština, 
francouzština, španělština). Test připravuje Jazykové centrum FF UK. 
 
Nutným předpokladem pro přijetí je dosažení alespoň 50 bodů ze 100 možných.  
 
Přijímací zkouška bude prominuta studentům, kteří složili maturitní zkoušku z latiny s prospěchem 1 nebo 2, a dále studentům, kteří se umístili 
na 1.-3. místě v celostátním kole soutěže Certamen Latinum. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky se předkládají nejpozději 1. 6. 2017 na 
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK. 
 

 
 


