
BC. ŘECKÁ A LATINSKÁ STUDIA – NOVOŘECKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
volba specializace: V přihlášce si uchazeč zvolí: novořecký jazyk a literatura (pouze sdružené studium) 
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
 
předpokládaný počet přijímaných: novořecký jazyk a literatura: 15 
 
kombinovatelnost:  
sdružené studium: starořecký jazyk a literatura (SJL) – novořecký jazyk a literatura (NJL) spolu tvoří pevnou 
specializaci pro samostatné studium s názvem Řecká filologie. 
 

dvouspecializační studium: Vzhledem k přechodu na novou akreditaci specializace Novořecký jazyk a 
literatura kombinuje jen s programy, které to umožňují. Viz Bakalářské obory 2019/2020 
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/#planovane-obory. 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: nelze 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
 
popis přijímací zkoušky pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: 
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut) 

1) vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury – prověřují se faktické vědomosti uchazeče, které 
by měly vyplývat z četby a studia odpovídajícím zájmu o obor; otázky vědomostního testu zjišťují 
zvláště chronologickou orientaci v novořeckých dějinách a základní znalost řeckých reálií, kulturních 
a politických dějin (s přihlédnutím k období středověku – Byzanci) a aktuálních informací o Řecku, a 
dále vědomosti z oblasti novořecké literární tvorby (významní autoři, díla, žánry) i základní 
vědomosti z oblasti recepce antické kultury (max. 60 bodů). 
Sledujte též naši virtuální nástěnku https://www.facebook.com/Knihovna.novoreckych.studii/. 

2) test z české gramatiky a stylistiky (max. 25 bodů) 
3) test ze světového jazyka – prověřuje se úroveň především gramatických znalostí (max. 10 bodů) 
4) seznam četby (max. 5 bodů) 

 
Světový jazyk pro zkoušku si uchazeč volí v přihlášce (angličtina, francouzština, němčina, ruština, 
španělština). Volbu lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz do dne, kdy 
končí přihlašování na daný program.  
 
Znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu.  
Další požadavky ke zkoušce: Uchazeči si k přijímacímu řízení přinesou seznam přečtené novořecké 
literatury (v překladu či originále), který přiloží nepodepsaný k písemnému testu. 
 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
přípravný kurz: nekoná se  
další informace: urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií) 



informace o uplatnění absolventů pro specializaci Novořecký jazyk a literatura: 

 

Studium umožňuje jednak pokračování v navazujícím magisterskému studiu, jednak širší uplatnění po 
ukončení bakalářského studia. Absolvent specializace Novořecká filologie je vybaven znalostmi a 
kompetencemi v novořeckém jazyce, které odpovídají stupni B2 podle SERR. Je kvalifikován pro samostatnou 
práci s jazykem, již uplatní zejména v oblasti překládání, redakční a editorské činnosti v nakladatelstvích 
apod. nebo vzdělávání v soukromých či státních jazykových školách nebo cestovním ruchu. Má přehledné 
znalosti o novořecké historii, kultuře, literatuře a reáliích a je odborně připraven pro profese, kde je 
vyžadován všeobecný rozhled a jazyková vybavenost (absolvent má vedle znalostí novořečtiny také 
prověřenu znalost alespoň jednoho světového jazyka). Absolvent je dobře vybaven zejména pro práci v oblasti 
státní správy, v kulturních institucích, ale i v obchodní praxi. Je schopen pracovat s odbornou literaturou a 
aplikovat metody odborné práce. Základy staré řečtiny, antické i byzantské kultury, dobré povědomí o 
balkánské problematice a obecné základy práce s literárním textem zajistí širší rozhled v humanitních 
disciplínách a vytvoří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa v jeho dalším vzdělávání. Na uplatnění 
absolventů může mít zásadní vliv strategická kombinace s druhým programem. 
Znamená to, že student získá vhled do dvou disciplín, který mu dá schopnost mezioborového pohledu a 
umožní posléze uplatnění v širokém spektru zaměstnání. Absolvent Novořecké filologie je připraven pro práci 
v kulturních institucích vyžadujících dobrý kulturní přehled a obecně humanitní vzdělání. Může se uplatnit ve 
státních institucích zaměřených zahraničně-politicky, institucích Evropské unie či jiných státních 
a mezinárodních organizacích, nezřídka též v zahraničním obchodě, cestovním ruchu i v oblasti vzdělávání. 
 

Navazující magisterské studium Novořecké filologie je možné od r. 2019 ve formě sdruženého studia 

Řecká filologie. 

Doporučená literatura a ukázkové přijímačkové testy do bakalářského i magisterského studia jsou 
uvedeny na webových stránkách ÚŘLS. Pro další informace můžete též kontaktovat e-mailem Dr. Pavlínu 
Šípovou (pavlina.sipova@ff.cuni.cz) či Dr. Konstantina Tsivose (konstantinos.tsivos@ff.cuni.cz). 
 
Informace související se způsobem podání přihlášky a další praktické otázky naleznete na webu FF UK: 
http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ 


