
BC. 

SLOVENISTIKA – KROATISTIKA – 

SERBISTIKA – MAKEDONISTIKA – 

BULHARISTIKA 

1. PRAKTICKÝ JAZYK (písemně i ústně): 

 

Písemná část (proběhne bezprostředně před vlastním termínem státní zkoušky): 

1. Překlad 2 textů – větší do češtiny, menší z češtiny (bez použití slovníku) – 60 min.; 

2. Esej na vybrané téma (1 stránka A4; možnost použít slovník) – 60 min. (je nutno dbát na 

pravidla pro psaní esejistického textu). 

 

Ústní část (proběhne v den státní zkoušky):  

Konverzace na nejrůznější společenská nebo odborná témata (rodinný život, turistika a 

cestovní ruch, příroda kolem nás a problematika vztahu člověka k ní, mezilidské vztahy, 

městský vers. venkovský život, společensko-politické otázky jako např. celoevropské 

integrační procesy, problematické společenské, politické nebo jiné jevy na Balkáně, 

v příslušné zemi nebo v Česku apod.). 

 

2. PŘÍSLUŠNÝ JAZYK (pouze ústně): 

 

Orientace ve fonetice a fonologii, morfologii, slovotvorbě a syntaxi příslušného jazyka 

odpovídající náplni příslušných absolvovaných teoretických předmětů a studijní literatury 

k nim. ♦ Od studenta bude požadována: 1) znalost odborné literatury a slovníkových příruček 

(i překladových); 2) orientace v odborné terminologii jak české, tak i příslušného jazyka; 3) 

schopnost uvažovat o otázkách a problémech daného jazyka a schopnost zjištěné poznatky 

zobecnit; 4) schopnost vidět příslušný jazyk v kontrastu s jiným (především češtinou, popř. 

jiným /jiho/slovanským jazykem), a to jak v plánu synchronním, tak i diachronním. 

 

3. LITERATURA (pouze ústně): 

 

Student předloží seznam četby obsahující bibliografické informace vypracované v souladu 

s citační normou stanovenou v Pokynech pro psaní diplomových prací. Součástí seznamu 

budou výlučně tituly, které student přečetl nad rámec povinné četby rozebírané během studia 

(znalost titulů analyzovaných na seminářích v rámci absolvovaných předmětů se u zkoušky 

automaticky předpokládá). Od studenta bude požadováno, aby během této části státní zkoušky 

prokázal: 1) odpovídající znalost dějin příslušné literatury v rozsahu probíraném v rámci 

bakalářského studia oboru, 2) schopnost zasadit příslušnou literaturu do domácích i 

evropských literárních, kulturních a historických souvislostí, 3) dovednost analýzy a 

interpretace literárního textu vycházející z děl rozebíraných na seminářích během studia a 

předloženého seznamu četby, 4) znalost, zhodnocení a srovnání základní studijní literatury 

k jednotlivým absolvovaným literárním předmětům. 
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4. KULTURNÍ, HISTORICKÉ, ZEMĚPISNÉ, SPOLEČENSKÉ A POLITICKÉ 

REÁLIE A SOUVISLOSTI (pouze ústně): 

 

Od studenta bude požadováno, aby během této části státní zkoušky prokázal dostatečnou 

znalost kulturních, historických, zeměpisných, společenských a politických reálií a souvislostí 

spjatých s oborem studia, a to v rozsahu: 1) látky probírané v rámci relevantních povinných 

předmětů vyučovaných v rámci bakalářského studia, 2) příslušné základní studijní literatury 

k těmto předmětům.  

  



BC. 

BALKANISTIKA 

1. JAZYK A (písemně i ústně): 

 

Písemná část (proběhne před vlastním termínem státní zkoušky): 

1. Překlad 2 textů – větší do češtiny, menší z češtiny (bez použití slovníku) – 60 min.; 

2. Esej na vybrané téma (1 stránka A4; možnost použít slovník) – 60 min. (je nutno dbát na 

pravidla pro psaní esejistického textu). 

 

Ústní část (proběhne v den státní zkoušky):  

1. Konverzace na nejrůznější společenská nebo odborná témata (rodinný život, turistika a 

cestovní ruch, příroda kolem nás a problematika vztahu člověka k ní, městský vers. 

venkovský život, společensko-politické otázky jako např. celoevropské integrační procesy, 

problematické jevy na Balkáně, česko-balkánské kontakty apod.); 

2. Celková základní orientace v gramatické struktuře příslušného jazyka (v hláskosloví, 

tvarosloví a skladbě) a historických aspektech vývoje jeho spisovné normy; schopnost 

uvažovat o daném jazyce v kontrastu s druhým zvoleným jazykem a češtinou, a to jak v plánu 

synchronním, tak i diachronním; 

3. Základní představa o odborné terminologii jak české, tak i příslušného jazyka, znalost 

odborné literatury a slovníkových příruček (i překladových). 

 

2. JAZYK B (písemně i ústně): 

 

Písemná část (proběhne před vlastním termínem státní zkoušky): 

1. Překlad 2 textů – větší do češtiny, menší z češtiny (bez použití slovníku) – 60 min.; 

2. Esej na vybrané téma (1 stránka A4; možnost použít slovník) – 60 min. (je nutno dbát na 

pravidla pro psaní esejistického textu). 

 

Ústní část (proběhne v den státní zkoušky):  

1. Konverzace na nejrůznější společenská nebo odborná témata (rodinný život, turistika a 

cestovní ruch, příroda kolem nás a problematika vztahu člověka k ní, městský vers. 

venkovský život, společensko-politické otázky jako např. celoevropské integrační procesy, 

problematické jevy na Balkáně, česko-balkánské kontakty apod.); 

2. Celková základní orientace v gramatické struktuře příslušného jazyka (v hláskosloví, 

tvarosloví a skladbě) a historických aspektech vývoje jeho spisovné normy; schopnost 

uvažovat o daném jazyce v kontrastu s druhým zvoleným jazykem a češtinou, a to jak v plánu 

synchronním, tak i diachronním; 

3. Základní představa o odborné terminologii jak české, tak i příslušného jazyka, znalost 

odborné literatury a slovníkových příruček (i překladových). 

 

3. LITERATURA (pouze ústně): 

 

Student předloží: 1) soupis absolvovaných literárních předmětů, 2) seznam četby obsahující 

bibliografické informace vypracované v souladu s citační normou stanovenou v Pokynech pro 

psaní diplomových prací. Jeho součástí budou výlučně tituly, které student přečetl nad rámec 

povinné četby rozebírané během studia (znalost titulů analyzovaných na seminářích v rámci 

absolvovaných předmětů se u zkoušky automaticky předpokládá). Na základě soupisu 

absolvovaných předmětů a seznamu četby bude posluchač vyzkoušen z odpovídající látky. Od 
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studenta bude požadováno, aby během této části státní zkoušky prokázal: 1) odpovídající 

znalost dějin balkánských literatur v rozsahu probíraném v rámci zvolených předmětů během 

bakalářského studia, 2) schopnost kontrastivního pohledu na dějiny balkánských literatur a 

schopnost zobecnit literární vývoj v jihovýchodní Evropě v určité jeho etapě, 3) dovednost 

analýzy a interpretace literárního textu vycházející z děl rozebíraných na seminářích během 

studia a předloženého seznamu četby, 4) znalost, zhodnocení a srovnání základní studijní 

literatury k jednotlivým absolvovaným literárním předmětům. 

 

4. GEOGRAFIE, DĚJINY, KULTURA, OBYVATELSTVO, SPOLEČNOST A 

POLITIKA ZEMÍ JIHOVÝCHODNÍ EVROPY (pouze ústně): 

 

Od studenta bude požadováno, aby během této části státní zkoušky: 1) prokázal dostatečnou 

znalost geografie a dějin jihovýchodní Evropy, 2) dokázal podat kulturní, demografickou, 

společenskou, národnostní, náboženskou a politickou charakteristiku Balkánu i jednotlivých 

zemí jihovýchodní Evropy. To vše v rozsahu: 1) látky probírané v rámci relevantních 

povinných předmětů vyučovaných v rámci bakalářského studia, 2) příslušné základní studijní 

literatury k těmto předmětům. 



NMGR. 

SLOVENISTIKA – KROATISTIKA – 

SERBISTIKA – MAKEDONISTIKA – 

BULHARISTIKA 

1. PŘÍSLUŠNÝ JAZYK A JIHOSLOVANSKÝ KONTEXT (písemně i ústně): 

 

Písemná část: 

1. Překlad jednoho většího nebo dvou menších textů z češtiny (bez použití slovníku) 

v celkovém rozsahu cca 0,5 NS, tj. 1000 znaků – 90 min. 

2. Esej na vybrané téma (2 stránky A4; možnost použít slovník) – 90 min. (je nutno dbát na 

pravidla pro psaní esejistického textu). 

 

Ústní část:  

1. Konverzace na nejrůznější společenská nebo odborná témata; 

2. Kromě ovládání hláskové a mluvnické stavby příslušného jazyka bude dále požadována 

orientace v lexikologii, lexikografii, frazeologii a idiomatice, stylistice, v historickém vývoji 

příslušného jazyka a v jeho nářečním rozvrstvení (vše ve srovnávacím aspektu, tj. 

s přihlédnutím k jiným jihoslovanským jazykům a češtině). Přesnější vymezení závisí na 

předmětové skladbě, kterou si student během studia vytvořil, proto předloží seznam 

jazykovědných předmětů, které během svého magisterského studia absolvoval. Představu 

však musí mít o všech jmenovaných disciplínách, bez ohledu na to, zda si příslušný předmět 

zapsal nebo ne. Relevantní studijní literatura je uvedená v IS-u v rámci informací 

k příslušnému předmětu; 

3. Znalost odborné jazykovědné literatury, slovníkových příruček (i překladových), orientace 

v odborné terminologii jak české, tak i příslušného jazyka. Schopnost uvažovat o konkrétních 

odborných otázkách a problémech, schopnost zobecnit, schopnost komparace s češtinou nebo 

jiným slovanským jazykem (slovanskými jazyky). 

 

2. LITERATURA (pouze ústně): 

 

Student předloží seznam četby obsahující bibliografické informace vypracované v souladu 

s citační normou stanovenou v Pokynech pro psaní diplomových prací. Součástí seznamu 

budou výlučně tituly, které student přečetl nad rámec povinné četby rozebírané během studia 

(znalost titulů analyzovaných na seminářích v rámci absolvovaných předmětů se u zkoušky 

automaticky předpokládá). Od studenta bude požadováno, aby během této části státní zkoušky 

prokázal: 1) odpovídající znalost dějin příslušné literatury v rozsahu probíraném v rámci 

magisterského studia oboru, 2) schopnost zasadit tuto látku do kontextu dějin příslušné 

literatury, 3) schopnost zasadit příslušnou literaturu do domácích i evropských literárních, 

kulturních a historických souvislostí, 4) dovednost analýzy a interpretace literárního textu 

vycházející z děl rozebíraných na seminářích během studia a předloženého seznamu četby, 5) 

znalost, zhodnocení a srovnání základní studijní literatury k jednotlivým absolvovaným 

literárním předmětům. 
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3. KULTURNÍ, HISTORICKÉ, ZEMĚPISNÉ, SPOLEČENSKÉ A POLITICKÉ 

REÁLIE A SOUVISLOSTI (pouze ústně): 

 

Od studenta bude požadováno, aby během této části státní zkoušky prokázal dostatečnou 

znalost kulturních, historických, zeměpisných, společenských a politických reálií a souvislostí 

spjatých s oborem studia, a to v rozsahu: 1) látky probírané v rámci relevantních povinných 

předmětů vyučovaných v rámci magisterského i bakalářského studia, 2) příslušné základní 

studijní literatury k těmto předmětům. Důraz bude kladen na kulturu, dějiny, politiku a česko-

jihoslovanské vztahy ve 20. a 21. století.  

  



NMGR. 

SDRUŽENÁ JIHOSLOVANSKÁ STUDIA 

1. PŘÍSLUŠNÝ JAZYK A JIHOSLOVANSKÝ KONTEXT (písemně i ústně): 

 

Písemná část: 

Esej na vybrané téma (2 stránky A4; možnost použít slovník) – 90 min. (je nutno dbát na 

pravidla pro psaní esejistického textu). 

 

Ústní část:  

1. Konverzace na nejrůznější společenská nebo odborná témata; 

2. Kromě ovládání hláskové a mluvnické stavby příslušného jazyka bude dále požadována 

orientace v lexikologii, lexikografii, stylistice, v historickém vývoji příslušného jazyka a 

v jeho nářečním rozvrstvení (vše ve srovnávacím aspektu, tj. s přihlédnutím k jiným 

jihoslovanským jazykům a češtině). Relevantní studijní literatura je uvedená v IS-u v rámci 

informací k příslušnému předmětu; 

3. Znalost odborné jazykovědné literatury, slovníkových příruček (i překladových), orientace 

v odborné terminologii jak české, tak i příslušného jazyka. Schopnost uvažovat o konkrétních 

odborných otázkách a problémech, schopnost zobecnit, schopnost komparace s češtinou nebo 

jiným slovanským jazykem (slovanskými jazyky). 

 

2. LITERATURA (pouze ústně): 

 

Student předloží seznam četby obsahující bibliografické informace vypracované v souladu 

s citační normou stanovenou v Pokynech pro psaní diplomových prací. Součástí seznamu 

budou výlučně tituly, které student přečetl nad rámec povinné četby rozebírané během studia 

(znalost titulů analyzovaných na seminářích v rámci absolvovaných předmětů se u zkoušky 

automaticky předpokládá). Od studenta bude požadováno, aby během této části státní zkoušky 

prokázal: 1) odpovídající znalost dějin příslušné literatury v rozsahu probíraném v rámci 

magisterského studia oboru, 2) schopnost zasadit tuto látku do kontextu dějin příslušné 

literatury, 3) schopnost zasadit příslušnou literaturu do domácích i evropských literárních, 

kulturních a historických souvislostí, 4) dovednost analýzy a interpretace literárního textu 

vycházející z děl rozebíraných na seminářích během studia a předloženého seznamu četby, 5) 

znalost, zhodnocení a srovnání základní studijní literatury k jednotlivým absolvovaným 

literárním předmětům. 

 

3. KULTURNÍ, HISTORICKÉ, ZEMĚPISNÉ, SPOLEČENSKÉ A POLITICKÉ 

REÁLIE A SOUVISLOSTI (pouze ústně): 

 

Od studenta bude požadováno, aby během této části státní zkoušky prokázal dostatečnou 

znalost kulturních, historických, zeměpisných, společenských a politických reálií a souvislostí 

spjatých s oborem studia, a to v rozsahu: 1) látky probírané v rámci relevantních povinných 

předmětů vyučovaných v rámci magisterského i bakalářského studia, 2) příslušné základní 

studijní literatury k těmto předmětům. Důraz bude kladen na kulturu, dějiny, politiku a česko-

jihoslovanské vztahy ve 20. a 21. století.  
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NMGR. 

BALKANISTIKA 

1. JAZYK A: 

 

Esej na vybrané téma (2, popř. 1 stránka A4;* možnost použít slovník) – max. 90 min. (je 

nutno dbát na pravidla pro psaní esejistického textu). 

 

2. JAZYK B: 

 

Esej na vybrané téma (1, popř. 2 stránky A4;* možnost použít slovník) – max. 90 min. (je 

nutno dbát na pravidla pro psaní esejistického textu). 

 
* Student má možnost zvolit si, na kterém jazyce bude psát rozsáhlejší esej a na kterém pouze jednostránkovou. 

 

Ústní část (proběhne v den konání státní zkoušky): 

 

3. JAZYKY: 

 

1. Konverzace na vybraná společenská nebo odborná témata (z těch odborných např. 

celoevropské integrační procesy, problematické jevy na Balkáně, česko-balkánské kontakty 

apod.); 

2. Kromě ovládání hláskové a mluvnické stavby příslušných jazyků a jejich historického 

vývoje bude dále požadována široce chápaná schopnost odborné analýzy obou jazyků 

v kontrastu a rovněž ve srovnání s češtinou; tento okruh bude vycházet ze seznamu 

jazykovědných předmětů (synchronních i diachronních), které student během svého 

magisterského studia absolvoval. Jejich seznam předloží na začátku ústní části státní 

zkoušky. 

 

4. LITERATURA (pouze ústně): 

 

Student předloží: 1) soupis absolvovaných literárních předmětů v rámci bakalářského i 

magisterského studia, 2) seznam četby obsahující bibliografické informace vypracované 

v souladu s citační normou stanovenou v Pokynech pro psaní diplomových prací. Jeho 

součástí budou výlučně tituly, které student přečetl nad rámec povinné četby rozebírané 

během studia (znalost titulů analyzovaných na seminářích v rámci absolvovaných předmětů se 

u zkoušky automaticky předpokládá). Na základě soupisu absolvovaných předmětů a seznamu 

četby bude posluchač vyzkoušen z odpovídající látky. Od studenta bude požadováno, aby 

během této části státní zkoušky prokázal: 1) odpovídající znalost dějin balkánských literatur 

v rozsahu probíraném v rámci zvolených předmětů během magisterského studia, 2) schopnost 

kontrastivního pohledu na dějiny balkánských literatur a schopnost zobecnit literární vývoj 

v jihovýchodní Evropě v období probíraném během magisterského studia, 3) schopnost 

zasadit tuto látku do kontextu dějin balkánských literatur, 4) dovednost analýzy a interpretace 

literárního textu vycházející z děl rozebíraných na seminářích během studia a předloženého 

seznamu četby, 5) znalost, zhodnocení a srovnání základní studijní literatury k jednotlivým 

absolvovaným literárním předmětům. 

 

5. GEOGRAFIE, DĚJINY, KULTURA, OBYVATELSTVO, SPOLEČNOST A 

POLITIKA ZEMÍ JIHOVÝCHODNÍ EVROPY (pouze ústně): 
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Od studenta bude požadováno, aby během této části státní zkoušky: 1) prokázal dostatečnou 

znalost geografie a dějin jihovýchodní Evropy, 2) dokázal podat kulturní, demografickou, 

společenskou, národnostní, náboženskou a politickou charakteristiku Balkánu i jednotlivých 

zemí jihovýchodní Evropy. To vše v rozsahu: 1) látky probírané v rámci relevantních 

povinných předmětů vyučovaných v rámci magisterského i bakalářského studia, 2) příslušné 

základní studijní literatury k těmto předmětům. Důraz bude kladen na kulturu, dějiny, politiku 

a česko-jihoslovanské vztahy ve 20. a 21. století.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Nepřehlédněte! 
 

Součástí závěrečné státní zkoušky na všech výše uvedených oborech bakalářského i 

magisterského studia je též obhajoba závěrečné (diplomové) práce, jejíž obšírné 

zhodnocení představí dva posudky: školitelův a oponentský. 

 

Oborové práce (u dvouoborového studia se jimi uzavírá nediplomový obor) se neobhajují, 

musí být pouze přijaty školitelem, což je potvrzeno zápisem zápočtu do IS-u. Podrobnosti 

ohledně závěrečných prací viz Studijní řád MU. 

 

Student u ústní části státní závěrečné zkoušky předloží: 

- potvrzení o ukončení studia (vydává studijní oddělení FF) 

- seznam všech absolvovaných předmětů (vytištěný z IS) 

- seznam četby obsahující bibliografické informace vypracované v souladu s citační normou 

stanovenou v Pokynech pro psaní diplomových prací 

 

 

 
Vypracováno: červenec 2016, o instrukce k oboru sdružená jihoslovanská studia rozšířeno květen 2017 

 

Platnost garantuje: 

Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., vedoucí Semináře jihoslovanských filologií a balkanistiky, Ústav slavistiky FF MU 

https://webcentrum.muni.cz/media/2453638/pokyny-pro-psani-diplomovych-praci-seminar-jihoslovanskych-filologii.pdf

