
BC. 
JIHOSLOVANSKÁ A BALKÁNSKÁ 

STUDIA – specializace 
 
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) – 90 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. Otázka může být položena i z oblasti, kterou si student zvolil z nabídky povinně 
volitelných předmětů (blok I: Jazykovědné předměty). ♦ 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. 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 jihoslovanských literatur v rozsahu probíraném 
v rámci předmětů zvolených během bakalářského studia, 2) schopnost kontrastivního pohledu 
na dějiny jihoslovanských literatur a schopnost zobecnit literární vývoj v jihoslovanském 
prostoru 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. KULTURNÍ, HISTORICKÉ, ZEMĚPISNÉ, SPOLEČENSKÉ A POLITICKÉ 
REÁLIE A SOUVISLOSTI (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 absolvovaných 
profilových předmětů vyučovaných v rámci bakalářského studia, 2) příslušné základní studijní 
literatury k těmto předmětům. 

 
  



BC. 

JIHOSLOVANSKÁ A BALKÁNSKÁ 
STUDIA – hlavní (maior) 

 
1. PRAKTICKÝ JAZYK (písemně i ústně): 
 
Písemná část (proběhne před vlastním termínem státní zkoušky): 
Mluvnický test; tvorba vlastního textu na zadané téma (lze použít slovník) – 90 min. 
 
Ústní část (proběhne v den státní zkoušky):  
Konverzace na vybraná společenská témata (rodinný život, turistika a cestovní ruch, příroda 
kolem nás a problematika vztahu člověka k ní, městský vers. venkovský život, volnočasové 
aktivity, bydlení, školství a vzdělávání, apod.). 
 
2. PŘÍSLUŠNÝ JAZYK (pouze ústně): 
 
Orientace ve fonetice a fonologii, morfologii a slovotvorbě příslušného jazyka odpovídající 
náplni příslušných absolvovaných teoretických předmětů a studijní literatury k nim. Otázka 
může být položena i z oblasti, kterou si student zvolil z nabídky povinně volitelných předmětů 
(blok I: Jazykovědné předměty). ♦ Od studenta bude požadována: 1) znalost odborné literatury 
české i v příslušném jazyce; 2) orientace v  odborné terminologii – české obligatorně, 
v příslušném jazyce fakultativně; 3) 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. 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 jihoslovanských literatur v rozsahu probíraném 
v rámci zvolených předmětů během bakalářského studia, 2) schopnost kontrastivního pohledu 
na dějiny jihoslovanských literatur a schopnost zobecnit literární vývoj v jihoslovanském 
prostoru 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 absolvovaných 
profilových předmětů vyučovaných v rámci bakalářského studia, 2) příslušné základní studijní 
literatury k těmto předmětům. 
 

 

BC. 
JIHOSLOVANSKÁ A BALKÁNSKÁ 

STUDIA – vedlejší (minor) 
 
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 absolvovaných 
profilových předmětů vyučovaných v rámci bakalářského studia, 2) příslušné základní studijní 
literatury k těmto předmětům. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nepřehlédněte! 
 
Součástí závěrečné státní zkoušky u specializací a maioru je též obhajoba závěrečné 
(diplomové) práce, jejíž obšírné zhodnocení představí dva posudky: školitelův a oponentský. 
Absolvent plánu minor žádnou závěrečnou práci nepíše, tudíž ani neobhajuje. Podrobnosti 
ohledně závěrečných prací viz Studijní řád MU. 
 
Student u ústní části státní závěrečné zkoušky předloží: 
- 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: březen 2021 
Platnost garantuje: 
Doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D., Ústav slavistiky FF MU, garant bc. programu Jihoslovanská a balkánská studia 


