
SLAVISTIKA  

Okruhy k státní závěrečné zkoušce 

Státní závěrečná zkouška se sestává ze tří částí: 

I. Slovanské jazyky v historicko-kulturních souvislostech 

1. Místo Slovanů v indoevropské jazykové rodině; 

2. Tzv. balto-slovanská jednota; 

3. Vstup Slovanů do historie, prvotní štěpení slovanského kontinua; 

4. Klasifikace slovanských jazyků, jejich typologická charakteristika, diachronní a 

synchronní aspekt (přehled); 

5. Západoslovanské jazyky a jejich typologická charakteristika (diachronní a synchronní 

aspekt). Středoevropské souvislosti; 

6. Východoslovanské jazyky a jejich typologická charakteristika (diachronní a synchronní 

aspekt); 

7. Jihoslovanské jazyky a jejich typologická charakteristika (diachronní a synchronní 

aspekt); 

8. Stručný přehled historie jednotlivých slovanských jazyků; 

9. Stručný přehled dějin jazykovědné slavistiky a paleoslovenistiky 

– počátky zájmů o slovanské jazyky 

– zrod slovanské jazykovědné komparatistiky a paleoslovenistiky 

– jazykovědná slavistika 19.–20. stol. v českém, evropském a mezinárodním měřítku; 

10. Historiografie porovnávacího (konfrontačního) studia slovanských jazyků (teoretická a 

praktická východiska, konfrontační studia od poloviny 20. stol.). 
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II. Srovnávací studium slovanských literatur 

 

1. Literární komparatistika, slovanské literatury a česká škola literární komparatistiky; 

2. Cyrilometodějské období vývoje slovanských literatur; 

3. Specifikum vývoje západoslovanských, jihoslovanských a východoslovanských literatur; 

4. Středoevropské, balkánské a východoevropské kontexty vývoje západoslovanského, 

jihoslovanského a východoslovanského literárního společenství; 

5. Společná místa a diference středověkých slovanských literatur; 

6. Periodizace a vývoj české, slovenské, polské, lužickosrbské a kašubské literatury; 

7. Periodizace a vývoj východoslovanských literatur: diferenciace, samostatný vývoj a 

vztahy ruské, ukrajinské a běloruské literatury; 

8. Periodizace a vývoj jihoslovanských literatur: diferenciace, samostatný vývoj a vztahy 

slovinské, chorvatské, srbské, bosenské, černohorské, bulharské a makedonské literatury, 

literatura slovanského a neslovanského Balkánu; 

9. Vývoj slovanských literatur v klasickém, moderním a postmoderním období: slovanský 

romantismus, realismus, moderna/modernismus, avantgarda, postmodernismus; 

10. Charakter a vývoj slovanských literatur jako součásti světové literatury. 
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Další doporučenou literaturou jsou dějiny, dějinné přehledy a slovníkové příručky jednotlivých 

slovanských literatur. 
 



 

III. Praktická znalost slovanského jazyka 

 

– písemný test 

– ústní zkouška 
 

 


