Přijímací zkouška na obor hebraistika (2017/18)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ 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.
Navazující magisterské studium hebraistiky
Základní informace


nabízíme jednooborové i dvouoborové studium



forma studia je prezenční, „dálková“ varianta není



základní doba studia je 2 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=17377



struktura a hodnocení zkoušky:
1) povinný seznam literatury a debata o něm (max. 10 bodů)
2) obecný kulturní a historický přehled se zaměřením na dějiny a kulturu Židů (max. 30 bodů)
3) nárys projektu diplomové práce a debata o něm (max. 20 bodů)
4) zkouška z hebrejského jazyka: uchazeč volí mezi textem v moderní hebrejštině nebo v hebrejštině biblické,
text přečte, přeloží a interpretuje (max. 30 bodů)
5) ověření schopnosti práce s odborným textem ve dvou světových jazycích, z nichž jeden je angličtina, druhý
němčina, francouzština, španělština nebo ruština (max. 10 bodů)



předpokladem ke studiu je znalost hebrejštiny na takové úrovni, aby umožňovala práci v
oboru na úrovni odpovídající magisterskému studiu; podle svého zaměření může student
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prokazovat pokročilou znalost buď v moderní hebrejštině (čtení a mluvený projev) nebo v
hebrejštině biblické.


volba vrstvy hebrejského jazyka musí být v korelaci k odbornému zaměření uchazeče, jak
je definuje v nárysu projektu diplomové práce (např. téma týkající se novějšího období a
pracující s odbornou literaturou v moderní hebrejštině nelze podložit zkouškou z biblické
hebrejštiny a naopak).



seznam literatury by měl obsahovat odbornou literaturu zejména ve světových jazycích,
popřípadě v moderní hebrejštině



výběr titulů by měl reflektovat celkové zaměření uchazeče, nejedná se tedy o bibliografii k
uvažovanému projektu magisterské diplomové práce, ta by měla tvořit samostatný oddíl



do seznamu je možné vedle knižních monografií zařazovat také články zásadního
charakteru z vědeckých časopisů například z Jewish Quarterly Review, Jewish History, AJS
Review, Polin nebo hebrejských periodik typu Tarbiz, Zion, Daat aj.

Příklady titulů, jež chápejte jako návod k Vašemu vlastnímu výběru, nikoli jako seznam
doporučené literatury:
Boušek, Daniel. Polemika judaismu s islámem ve středověku: Šelomo ibn Adret a Šimʿon ben
Ṣemaḥ Duran. Praha: Academia, 2015.
Carlebach, Elisheva. Divided Souls: Converts from Judaism in Germany, 1500–1750. New Haven
– New York: Yale University Press, 2001.
Cohen, Mark. Pod křížem a půlměsícem. Židé ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2013.
Čapková, Kateřina. Češi, Němci, Židé?: Národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938. Litomyšl:
Paseka, 2013.
Čapková, Kateřina – Frankl, Michal. Nejisté útočiště: Československo a uprchlíci před nacismem
1933–1938. Litomyšl: Paseka, 2008.
Davis, Joseph M. Jom Tov Lipmann Heller (1578–1654): Portrét rabína. Praha: Sefer, 2011.
De Lange, Nicholas. An Introduction to Judaism. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Feiner, Shmuel. The Jewish Enlightenment. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002.
Greenblattová, Rachel L. „Aby vyprávěli svým dětem“: Paměť židovské obce v raně novověké
Praze. Praha: Academia, 2016.
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Katz, Jacob. Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the Middle Ages. Syracuse
University Press, 2000.
Kieval, Hillel J. Formování českého židovstva: národnostní konflikt a židovská společnost v
Čechách 1870–1918. Litomyšl: Paseka, 2011.
Miller, Michael. Moravští Židé v době emancipace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.
Reiner, Elchanan. „The Ashkenazi Élite at the Beginning of the Modern Era: Manuscript versus
Printed Book“, Polin 10 (1997) s. 85–98.
Rosman, Moshe. How Jewish is Jewish History? Oxford: The Littman Library of Jewish
Civilization, 2007.
Ruderman, David B., Early Modern Jewry: A New Cultural History. Princeton, NJ – Oxford:
Princeton University Press, 2010.
Schorsch, Ismar. From Text to Context: The Turn to History in Modern Judaism. Brandeis
University Press, 2003.
Stow, Kenneth R. Alienated Minority: The Jews of Medieval Latin Europe. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1992.
Yerushalmi, Yosef Hayim. Zakhor: Jewish History and Jewish Memory. New York: Schocken
Books, 1989.
Zouplna, Jan. Od jišuvu k Izraeli: Formování izraelských mocenských elit 1919–1949. Praha: Libri,
2007.
Žonca, Milan. Nachmanidovy polemiky. Praha: Academia 2012.
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