Přijímací zkouška na obor hebraistika (2017/18)
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Přijímací řízení na obor hebraistika pro zahájení studia v akademickém roce 2017/18 je
jednokolové, ústní. Veškeré oficiální informace naleznete na webové stránce Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy: http://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/ . Zde Vám chceme zprostředkovat jen
základní vodítko, jak se na zkoušku připravit a kde nalézt další detaily. V případě jakýchkoli dotazů
se na nás můžete obrátit e-mailem a po dohodě i osobně nebo telefonicky (vedoucí oboru:
pavel.sladek@ff.cuni.cz). Rádi Vám poskytneme další podrobnosti a máme radost z Vašeho zájmu
o obor hebraistika.
Bakalářské studium hebraistiky
Základní informace


studium je pouze jednooborové



forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není



základní doba studia je 3 roky



jazykem studia je čeština

Předpoklady ke studiu a příprava k přijímací zkoušce


oficiální a úplné znění podmínek naleznete zde:
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=17303



struktura a hodnocení zkoušky:
1) seznam prostudované literatury a rozhovor nad ním (max. 30 bodů)
2) obecný kulturní a historický přehled s důrazem na židovské dějiny a kulturu (max. 50 bodů)
3) ověření znalosti dvou světových jazyků, jedním z nich je angličtina, druhým dle volby uchazeče němčina,
francouzština nebo ruština (četba a porozumění snazšímu odbornému textu) (max. 10 + 10 bodů)
další požadavky ke zkoušce:
podepsaný seznam prostudované literatury se odevzdává u ústní zkoušky



nepředpokládáme znalost hebrejštiny, ale pokud jste se již začali třeba jen sami doma učit,
nezapomeňte to u zkoušky zmínit



předpokládáme, že se váš zájem o obor odráží ve Vašich vzdělávacích, ale třeba i
volnočasových aktivitách, předložit proto můžete u přijímaček nejen seznam literatury, ale

také Vaše CV, obsahující Vaše aktivity vztahující se k oboru (např. tematicky relevantní
ročníkové práce z gymnázia nezapomeňte přinést na ukázku)


věnujte pozornost zpracování seznamu literatury, protože ten nejen ilustruje Váš zájem o
obor, ale svou formou odráží Vaši připravenost ke studiu na vysoké škole



seznam literatury může, ale nemusí obsahovat publikace v cizím jazyce, doporučujeme
však rozdělit jej na část, obsahující odbornou literaturu a na část obsahující beletrii



budeme předpokládat, že nejen odbornou literaturu, ale i beletrii přítomnou na Vašem
seznamu máte „v malíku“, protože jste si ji sami vybrali; i u beletrie budeme očekávat, že
jste o daném textu schopni pohovořit a vysvětlit, proč figuruje na Vašem seznamu



nezapomeňte, že k základům židovské kultury patří i Hebrejská bible, neboli Starý zákon,
takže budeme předpokládat Vaši obecnou obeznámenost s tímto textem



následující seznam literatury chápejte jen jako ilustrativní výběr a nezapomeňte, že starší
tituly jsou často k dispozici v knihovnách



minimální ani maximální počet titulů v seznamu není stanoven, pamatujte ale na to, že
upřednostňujeme kvalitu před kvantitou; seznam má současně ukázat, jak komplexní a
vážný je Váš zájem o studium oboru

Ilustrativní seznam literatury
A) Odborná literatura
Čejka, Marek. Izrael a Palestina: Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního
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B) Pramenné texty a beletrie
Gans, David. Ratolest Davidova (přel. Jiřina Šedinová). Praha: Academia, 2016.
Grossman, David. Viz láska (přel. Jindřich Vacek), Praha: Mladá fronta, 1996.
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