
Bakalářské dvouoborové studium Latinského jazyka a literatury, Řecké antické filologie, Novořecké filologie a Dějin 

antické civilizace na FF UK Praha. 1 

   

Informace o studijním plánu a výběru předmětů  

pro první ročník 

v akademickém roce 2017–2018. 
 

I. Základní principy studia 

 

Struktura Vašeho studia je dána studijním plánem (viz následující strany této brožury). Jeho 

jednotlivé položky se nazývají předměty. Tyto předměty absolvujete zápisem do předmětu a splněním 

atestace (tj. zkouška či zápočet), které se k těmto předmětům váží.  

Celkový studijní plán Vašeho studia zjistíte na webových stránkách fakulty http://www.ff.cuni.cz/FF-

8669.html. Důležité je správně zvolit název oboru a rok začátku studia. 

  

Během studia je třeba postupně: 

1) absolvovat všechny předměty studijního plánu  

2) získat celkem 180 kreditů za oba obory, tj. 90 kreditů za 1 obor. Pořadí, v němž tak 

učiníte, záleží na Vás jen částečně – je ovlivněno jak každoroční nabídkou předmětů, 

tak zejména skutečností, že pilotní jazykové předměty ve všech oborech je nutno 

absolvovat ve stanoveném pořadí. 

 

Dále je podstatné, abyste v prvním roce získali alespoň 50 kreditů nebo 60 kreditů v případě, že si 

zapíšete předměty o celkovém počtu kreditů 75 a více – k tomu viz níže v sekci týkající se zápisů.  

Minimální počet kreditů pro první i všechny další roky studia stanoví článek 4 Pravidel pro organizaci 

studia:  

http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2009/08/Pravidla_pro_organizaci_studia_FFUK_23-6-

2017-final-web.pdf).  

Pokud tuto podmínku nesplníte, nemůžete být zapsáni do dalšího ročníku a Vaše studium končí. 

 

Předměty zakončené zkouškou lze plnit ještě v následujícím akademickém roce, předměty zakončené 

zápočtem musíte splnit v tom akademickém roce, ve kterém jste si předmět zapsali. 

 

Celkový studijní plán Vašeho studia je realizován po jednotlivých ročnících. Předměty, které jsou pro 

daný rok studia vypsány, zjistíte ve studijním informačním systému (SIS) nebo na webových stránkách 

našeho ústavu http://urls.ff.cuni.cz. V sekci Studium na webových stránkách ústavu najdete pod 

názvem svého oboru (Dějiny antické civilizace, Latinský jazyk a literatura, Novořecká filologie, 

Řecká antická filologie) a typem studia (bakalářské) konkrétní předměty vypsané po ročnících pro 

daný akademický rok. Na obou místech jsou uvedeny i počty kreditů, které za jednotlivé atestace 

získáte.  

 

 

II. Typy předmětů 

 

Předměty studijního plánu se dělí na 1) povinné, 2) povinně volitelné a 3) volitelné. Zvláštní třídou 

povinných předmětů jsou pak předměty tzv. společného základu. 

http://www.ff.cuni.cz/FF-8669.html
http://www.ff.cuni.cz/FF-8669.html
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2009/08/Pravidla_pro_organizaci_studia_FFUK_23-6-2017-final-web.pdf
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2009/08/Pravidla_pro_organizaci_studia_FFUK_23-6-2017-final-web.pdf
http://urls.ff.cuni.cz/
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Povinné předměty se realizují každoročně nebo jednou za dva roky. Ústřední místo mezi povinnými 

předměty má v prvních dvou letech studium jazyků příslušných oborů (tj. latiny – starořečtiny – 

novořečtiny). Studenti oboru Dějiny antické civilizace volí během prvního ročníku jeden z jazyků 

antické civilizace (tj. starořečtinu nebo latinu), znalost druhého jazyka si doplní v dalších letech 

bakalářského studia a v navazujícím magisterském studiu. Tyto předměty jsou v prvních čtyřech 

semestrech studia intenzivní a studijně náročné, vyžadují pravidelnou přípravu i účast na hodinách. 

Pro plánování vlastního studia je důležité vědět, že tyto jazykové předměty jsou nejen povinné, ale je 

nutné je absolvovat v pevném sledu a na jejich absolvování závisí i možnost zápisu do jiných 

předmětů; proto si jejich nesplněním v doporučeném roce automaticky prodlužujete studium nejméně 

o jeden rok! 

O jaké předměty se jedná a v jakém ročníku je máte absolvovat, zjistíte opět na stránkách ÚŘLS, na 

uvedené adrese http://urls.ff.cuni.cz, a samozřejmě také v SIS. 

 

Povinně volitelné předměty lze většinou volit z několika různých předmětů, jejichž nabídka se může 

rok od roku měnit. Předměty se sdružují do skupin, které se Vám zobrazují v SIS (např. „Dějiny a 

reálie“ ve studijním plánu Latinského jazyka a literatury), není nutné absolvovat všechny povinně 

volitelné předměty, které jsou pro obor vypisovány; podstatné je dosáhnout předepsaného minimálního 

počtu kreditů pro každou ze skupin povinně volitelných předmětů za dobu studia. 

 

Jako volitelný předmět je možné vybírat z nabídky Univerzity Karlovy nebo z nabídky volitelných 

předmětů našeho ústavu viz  http://urls.ff.cuni.cz, Studijní plány – realizace 2017-2018. Podrobnou 

informaci o obsahu (anotaci) předmětu najdete ve studijním informačním systému (SIS). Řadu 

předmětů věnovaných antické či středověké filosofii, resp. náboženství nabízí také Ústav filosofie a 

religionistiky FF UK, po prokliknutí na jednotlivé předměty jejich rozvrhu se zobrazí anotace či 

sylabus předmětu; vyplatí se také sledovat nabídku Ústavu pro klasickou archeologii. 

 

Volitelné předměty si lze zapisovat od samého začátku studia, zejména v 1. ročníku je však třeba 

vybírat s rozvahou, aby Vám příprava na volitelné předměty nebránila v soustředěném a soustavném 

studiu hlavních předmětů, především jazykových, které na Vás budou klást značné nároky. Konkrétní 

doporučení pro studenty prvních ročníků se obor od oboru liší a jsou uvedena dále pod jednotlivými 

studijními plány. 

 

Během studia jste povinni získat atestaci také z předmětů tzv. společného základu, platného pro celou 

FF UK: z cizích jazyků (v Jazykovém centru FF UK) a filosofie (na Ústavu filosofie a religionistiky 

FF UK). Předměty společného základu pro Váš obor najdete v celkovém studijním plánu na webových 

stránkách fakulty. 

 

III. Druhy zápisů 

  

Je zapotřebí rozlišovat několik druhů zápisu. Prvním je zápis do studia na FF UK, který jste již 

absolvovali. Druhým typem je zápis jednotlivých předmětů, které budete chtít v daném semestru 

absolvovat, do studijního informačního systému (SIS). Tento zápis se provádí vždy na začátku 

každého semestru. Třetím typem zápisu je zápis do dalšího ročníku, který je Vám umožněn, pokud v 

předchozím roce získáte dostatečný počet kreditů (v prvním roce 50 kreditů, resp. 60 kreditů v případě, 

že se závazně zapíšete do předmětů, jejichž kreditová dotace je vyšší než 75 kreditů). 

http://urls.ff.cuni.cz/
http://urls.ff.cuni.cz/
http://www.ff.cuni.cz/FF-7393.html
http://www.ff.cuni.cz/FF-7391.html
http://www.ff.cuni.cz/FF-7391.html
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Zápis do elektronického informačního systému (SIS) 

 

Do všech předmětů, které budete chtít absolvovat, se musíte elektronicky zapsat dle instrukcí, které 

jste obdrželi od studijního oddělení či které může nalézt na adrese www.ff.cuni.cz/FF-1436.html. 

Zápis všech předmětů pro zimní semestr probíhá od 18. 9. 2017 10.00 hod. do 22. 10. 2017 18.00 hod.*  

Během této doby se můžete volně z předmětů odhlašovat a znovu se do nich zapisovat.  

Po 22. 10. nemůžete své zápisy nijak měnit. Dávejte si proto pozor, abyste se opravdu stačili zapsat do 

všech předmětů, z nichž chcete získat atestaci. Pokud nebudete do předmětu elektronicky zapsáni, 

nebude Vám vyučující moci atestaci do SIS zapsat, a atestace proto nebude platná. V praxi lze sice 

podobné případy do určité doby řešit podáním žádosti o dodatečný zápis na studijním oddělení, jde 

nicméně o nepříjemnou formální proceduru, jíž je lépe se vyhnout. Doporučujeme proto, abyste si 

preventivně zapsali předměty, v nichž můžete získat více kreditů než předepsaných 50 kreditů za oba 

obory - je totiž třeba počítat i s tím, že z některých zapsaných předmětů se Vám nepodaří včas (tj. do 

14. 9. 2018) získat všechny příslušné atestace. Zároveň ale množství zapsaných předmětů 

nepřehánějte: platí pravidlo, že pokud zůstanete závazně zapsáni v předmětech s celkovým počtem 

kreditů vyšším než 75, pak je pro Vás podmínkou pro zápis do dalšího ročníku minimálně 60, a nikoli 

jen 50 kreditů.   

 

Zapisování předmětů do SIS je zapotřebí věnovat velkou pozornost. Některé předměty jsou totiž v SIS 

vykazovány v několika různých variantách odpovídajících různým typům studia. Při zápisu si proto 

dejte pozor, abyste skutečně zapisovali varianty odpovídající právě Vašemu studijnímu plánu. 

V případě nejasností se poraďte s příslušným vyučujícím. Do dvousemestrálních předmětů se  

zapisujete pouze v zimním semestru, kredity pak získáváte v semestru letním. 

 

Do jazykových předmětů, které pořádá Jazykové centrum, se zapisujte co nejdříve, neboť mají 

omezenou kapacitu a některé bývají zaplněny během krátké doby. 

 

IV. Důležité informační zdroje, s nimiž je dobré se seznámit a sledovat je:  

  

 Webové stránky našeho ústavu http://urls.ff.cuni.cz/ 

 Nástěnka ústavu na chodbě před sekretariátem ústavu (místnost č. 146/ Celetná). 

 Webové stránky fakulty (http://www.ff.cuni.cz/). 

 Studijní předpisy a řády (http://www.ff.cuni.cz/FF-120.html). 

 Rozumní studenti vyšších ročníků. 

 

S případnými studijními dotazy se obracejte na studijní poradce, jimiž jsou: 

 pro obor Řecká antická filologie Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. (sylva.fischerova@ff.cuni.cz), 

 pro obor Latinský jazyk a literatura doc. Lucie Pultrová, Ph.D. (lucie.pultrova@ff.cuni.cz), 

 pro obor Novořecká filologie PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D. 

(konstantinos.tsivos@ff.cuni.cz), 

 pro obor Dějiny antické civilizace Mgr. Ivan Prchlík, PhD. (ivan.prchlik@ff.cuni.cz ). 

 

 

                                                 
* Pro LS platí termín od 9. 2. 2018 10:00 do 7. 3. 2018 18:00. 

http://www.ff.cuni.cz/FF-1436.html
http://urls.ff.cuni.cz/
http://www.ff.cuni.cz/
http://www.ff.cuni.cz/FF-120.html
mailto:sylva.fischerova@ff.cuni.cz
mailto:konstantinos.tsivos@ff.cuni.cz
mailto:ivan.prchlik@ff.cuni.cz
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V. Knihovna 

 

Studentům ÚŘLS je k dispozici knihovna ÚŘLS sestávající z oddělení klasické filologie a latinské 

medievistiky, oddělení starověkých dějin a oddělení novořecké filologie; knihovní řád, stejně jako 

množství dalších informací, je uveden na webových stránkách ústavu. V rubrice KNIHOVNA 

http://urls.ff.cuni.cz/knihovna lze také prokliknout na Centrální katalog Univerzity Karlovy. Studenti 

mají přístup i do jiných oborových knihoven FF UK, odkud si mohou půjčovat publikace v souladu s 

knihovním řádem příslušných knihoven (ty se mohou částečně lišit). Na stránkách knihovny ÚŘLS je 

vyvěšena prezentace o vypůjčování a o fondech v knihovně. 

 

 

VI. Informace pro studenty  

 

Informační schůzka pro všechny studenty 1. ročníků se koná v pondělí 2. 10. 2017 od 12.30 hod. 

v rámci předmětu Úvod do studia. Na této schůzce budou zodpovězeny vaše dotazy. 

 

 

VII. Studijní plány 

 

Na následujících stranách jsou k nahlédnutí studijní plány pro 1. ročníky všech čtyř bakalářských 

oborů: Latinského jazyka a literatury, Řecké antické filologie, Novořecké filologie a Dějin antické 

civilizace. Kromě vlastních studijních plánů si pozorně pročtěte i případné níže uvedené poznámky.  

Na adrese http://urls.ff.cuni.cz najdete také rozvrh na daný semestr, který je rovněž v SIS nebo na 

adrese http://rozvrhy.ff.cuni.cz. 

  

V případě nejasností se obracejte na své příslušné vyučující nebo na studijní poradce svých oborů.  

 

Je vhodné, abyste pravidelně sledovali rubriku AKTUALITY na webových stránkách ústavu. 

 

 

http://urls.ff.cuni.cz/knihovna
http://ckis.cuni.cz/
http://urls.ff.cuni.cz/
http://rozvrhy.ff.cuni.cz/
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Studijní plán pro 1. ročník bakalářského oboru Latinský jazyk a literatura 

 

 

POVINNÉ       

Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

ALT100032 Latinský jazyk a četba I 2+0 2+0 Zk 4 Bočková, Pultrová 

ALT100033 Jazykové cvičení Ia 0+2  Z 2 Bočková 

ALT100003 Jazykové cvičení Ib  0+2 Z 2 Pultrová 

ALT100004 Lexikální cvičení a 0+2  Z 2 Bočková 

ALT100005 Lexikální cvičení b  0+2 Z 2 Pultrová 

ALT100037 Úvod do latinské lingvistiky 2+0  Zk 3 Pultrová 

ALT100034 Dějiny římské literatury I 2+0  Z 2 Bažil 

ALT100007 Dějiny antického starověku I  2+0 Zk 4 Marek 

ALT100035 Úvod do studia římské literatury  1+1 Z 2 Bažil 

ALT100036 Úvod do studia 1+0  Zk 3 Prchlík, Bažil 

ALT100050 Dějiny římské literatury II  1+1       Zk        4 Bažil 
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Studijní plán pro 1. ročník bakalářského oboru Řecká antická filologie 

 

 

POVINNÉ       

Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

AGR100036 Řecký jazyk I 2+0 2+0 Zk 5 Muchnová 

AGR100041 Jazykové cvičení Ia 0+2  Z 2 Muchnová 

AGR100042 Jazykové cvičení Ib  0+2 Z 1 Muchnová 

AGR100005 Lexikální cvičení   0+2 Z 2 Muchnová 

AGR100010 Úvod do lingvistiky  1+1 Z 2 Muchnová 

AGR100043  Historicko-metodologický seminář  0+2 Z 2 Souček 

AGR100039 Literárně-teoretický seminář 0+2  Z 2 Fischerová 

AGR100040 Základy filologické práce a mytologické minimum 1+1  Z,Zk 4 Souček 

AGR100045 Dějiny starověkého Řecka  2+0 Zk 5 Souček 

       

       

       

       

      

       

         

       

       

       

       

       

 

 

Poznámky ke studijnímu plánu I. ročníku bakalářského oboru řecká antická filologie: 

1. Zkouška z předmětu Řecký jazyk I předpokládá složení zápočtů z Jazykového cvičení Ia a Ib 

a z Lexikálního cvičení. 

2.      Dějiny řecké antické literatury I, Dějiny starověkého Řecka, Antické náboženství a mytologie, Antická 

filosofie jsou předměty, které se nevyučují každoročně, jen jednou za dva roky. Zapisují je proto studenti I. nebo II. 

ročníku ve školním roce, kdy jsou vypsány.  

3.           Doporučujeme, aby si každý student vybral 1-2 volitelné předměty dle svého zájmu. 
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Studijní plán pro 1. ročník bakalářského oboru Novořecká filologie 

 

 

 

POVINNÉ       

Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

ANR200001 Úvod do studia novořečtiny 1+0  Z 2 Šípová 

ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky 2+0 2+0 Zk 3  

ANR200004 Novořecká kultura a společnost 1+1  Zk 3 Tsivos 

ANR200030 Novořecký jazyk I 2+2  Zk 4 Vořechovská 

ANR200032 Úvod do studia literatury 0+2  Z 2 Fischerová 

ANR200033 Novodobé dějiny Řecka  1+1 Zk 3 Tsivos 

ANR200031 Novořecký jazyk II  2+2 Zk 4 Vořechovská 

ANR200008 Novořecká konverzace I   0+2 Z 2 Tsivos 

ANR200010 Dějiny novořecké literatury I 2+0  Zk 4 Šípová 

ANR200023 Dějiny novořecké literatury II  1+1 Zk 4 Šípová 

       

DOPORUČENÉ 

VOLITELNÉ 

Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

ANRV00007 Studijní soustředění novořečtinářů  20+20 Z 2  

ASZC10001 Čeština pro překladatele I 2+2 2+2 Zk 6  

       

       

       

       

       

       

       

 
Poznámka ke studijnímu plánu I. ročníku bakalářského oboru novořecká filologie: 

1. Z volitelných předmětů si studenti podle svého uvážení vyberou 1–2 předměty. 
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 Studijní plán pro 1. ročník bakalářského oboru Dějiny antické civilizace  

       

POVINNÉ 

      Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

ADA100001 Úvod do studia dějin antiky   2+0   Zk 3 Prchlík, Bakyta 

ADA100002 Pomocné vědy historické      1+1 1+1 Z,Zk 6 Pátková 

ADA100003 

Dějiny starověku I  - starověký Přední východ a 

Egypt   2+0   Zk 4 Charvát 

ADA100004 Dějiny starověku II - řecké dějiny      2+0 Zk 4 Souček 

ADA100005 Seminář k řeckým dějinám    0+2 

 

Z 3 Souček 

ANR200036 Starořečtina I 0+4 

 

Z 3 Bakyta 

AGRV00068 Latina I 0+4 

 

Z 3 Ctibor 

              

PVP 1 - Antická kultura 

     Modul 1: Kultura antického Řecka 

     Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

ANRV00015 Počátky evropské literární tradice I 2+0  Zk 4 Fischerová 

       

Modul 2: Kultura antického Říma           

Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

AGRV00055 Počátky evropské literární tradice II 

 

2+0 Zk 4 Bažil 

              

PVP 2 - Antické umění           

Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

ADAV00002 Řecké umění a ikonografie 2+0   Zk 3 

 ADAV00001 Římské umění    2+0 Zk 3  

              

PVP 3 - Pramenný jazyk 

 

  

   Modul 1 - Řečtina 

     Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

AGRV00069 Latina II 

 

0+4 Zk 3 

 Modul 2 - Latina 

     Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

AGRV00069 Starořečtina II 

 

0+4 Zk 3 Fischerová 

       VOLITELNÉ  

      Kód Název ZS LS Atest Kredity Vyučující 

AKA100021 Exkurze 1 den 1 den Z 1 

 
 

      

       

       

 

 


