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The 54th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) held under the 
auspices  of  the Rector of Charles University prof. RNDr. Václav Hampl, DrSC. is  designed  
for the specialists of the Slavic and Bohemistic field, postgraduate and undergraduate 
students, translators and for everybody, who is interested in the Czech language, literature, 
history and culture. In addition to a survey of  contemporary research in Czech  language and  
literature and  Czech history, it provides many cultural opportunities. A wide range of 
instruction, including practical language courses, optional seminars and specialized  lectures,  
will  be  offered  by highly qualified  teaching staff  from Charles University  and from 
research institutes of the Czech Academy of Science. The Executive Committee of the LŠSS, 
presided over by PhDr. Jiří Hasil will ensure the academic standard and content of courses 
given at the School. 
 
WHEN: 30 July - 27 August 2010 

The LŠSS starts on Friday 30 July 2010.  
   The official opening ceremony and placement  tests are scheduled for Saturday  
    31 July.  
   Classes begin on Monday  2 August, and end on Thursday 26 August.  
   The closing ceremony will take place on Thursday afternoon 26 August. The day of 

departure is  Friday  27 August  2010. 
 
 

WHERE : Charles University in Prague, Faculty of Arts and Philosophy, nám. Jana 
Palacha 2,  Praha 1 

 
PROGRAMME  
Instruction takes place each morning 9:00–13:30, from Monday to Friday, and consists of: 
   A.  practical language courses, 
   B.  optional seminars, 
   C.  specialized lectures. 
The programme features 25 lessons (of 45 minutes) of language classes, community 
interaction practice, cultural field trips, and independent study. A total number of lessons is 
120. 
Students will be divided into four levels according to the results of the initial placement 
test. The aim of the test is to determine the level of proficiency in grammar, vocabulary, 
and comprehension of written and spoken texts. A short conversation with a lecturer is 
also a part of the test. 
Within each level, students will be divided into several courses   according to the number of  
participants and their  proficiency. In the beginning, intermediate and advanced levels, the 
differentiation will be according to the language of instruction, which may be English, 
French, German or Spanish. Instruction in the proficient level courses will be exclusively in 
Czech. 



After four weeks of the Summer Language School students will get the certificate of 
achievement with an evaluation report (A+, A – Excellent; B+, B – Very Well; C+, C – 
Good). They can achieve 4 ECTS credits. 
Students will have a possibility to study at the language laboratory.  The secretariat of  the 
LŠSS will assist anyone  interested in independent  research  in  archives,  libraries and  it will 
arrange individual  consultations  with Czech specialists, as far as possible. 
The LŠSS instruction is completed by a social-cultural program organized in the afternoons,  
evenings,  and during weekends. Participation in these activities is voluntary. In the clubroom 
of the residence hall, screenings of Czech films, evenings of Czech music, as well as evenings 
of singing Czech folk songs will be held. The LŠSS also organizes visits to historical 
monuments and galleries in Prague.  Every  Saturday  students  can choose  one of  two field   
trips  and every  Sunday one  of two  afternoon trips  to attractive   places in  the Czech 
Republic,  including historical towns,  castles,  chateaux,  monasteries,  spas,  and  places  of  
natural beauty.  
 
COURSES  OFFERED 
I. ELEMENTARY LEVEL 
Students will have a  five-hour intensive course  of  the Czech  language.  Optional  seminars 
and  specialized lectures are not offered. Of all the beginners, applicants who have some 
experience with the Czech language are preferred. 
II . LOW-INTERMEDIATE LEVEL 
Students will have a five-hour intensive course of Czech language daily. Optional seminars 
are not offered. However, students can attend some of the lectures in English or German. 
III. INTERMEDIATE LEVEL 
Students will  have a three-hour  language course daily.  For the remaining two hours, they 
can choose one of the following optional seminars: 
     - interpretation of authentic texts (reading and conversation), 
     - conversation for advanced level, 
Students  can  attend the lecture  series  on Czech history and culture, delivered in English or 
German. 
IV . ADVANCED LEVEL  
Students will  be offered a  two-hour course  in the Czech language daily. For the remaining 
one hour, they can choose one of the following one-hour optional seminars: 
     - Czech literature, 
     - conversation for proficient level, 
     - Czech life and institutions. 
The Czech language course oriented on orthography could be offered for proficient 
compatriots.  
The last two hours will be given to lectures on Czech linguistics, Czech literary history, or 
Czech history and culture in Czech . The lecture series in English or German is also available.  
 
COSTS, PAYMENT and DEADLINES 
 
Participants in the LŠSS will be accommodated in the student residence hall Kajetánka at 
Radimova 12, 169 00 Praha 6. Breakfast, lunch  and  dinner  will  be  provided  in  the  
dining-room of the residence hall. 
For  the  four-week course including  tuition, accommodation,  meals, excursions and cultural 
activities internal participants will pay 1 230 €, or equivalent in foreign currency (1 140 € 
tuition + 90 € nonrefundable registration fee).  



The  secretariat  of  the  LŠSS  offers  this  program  to  external   participants who can  
provide their own housing and  meals in Prague for 640 €, or equivalent in foreign currency 
(550 € tuition + 90 € nonrefundable registration fee). 
 
To register with us: 
 

1) please fill in the Application Form and send it together with a copy of the proof of 
payment of a nonrefundable registration fee 90 € online through our website, or 
fax, or mail to the secretariat of  the LŠSS by 31 May 2010.  

 
2) after receiving the payment we will send you the admission letter with detailed 

information 
 

3)  the deadline for payment of the tuition is 15 June 2010. 
 
 
When transfering your payment mind that: 
 
You  send  1230 or 640 € net price. All the bank charges you must pay in addition to this sum. 
Your bank will advise you of their individual charges as each country has different rates. 

 
Payment options: 
- account name: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2,   
                            116 38 Praha 1 
- name and  address of the bank:  Komerční banka, Staroměstské nám. 24, 110 01 Praha l,    
                                                       Czech Republic 
- swift code: KOMBCZPP  
- account number: 35-85631-011/0100 
- payment type number (purpose of  payment): 611000… (full payment type number –  
     being at variance with another participants – will be specify in the letter of  
     admission) 
- IBAN FORMAT Komerční banka: CZ 6001000000350085631011 
 
Owing to high bank charges, we suggest the possibility of paying the whole sum of 640 or       
1 230 € (or equivalent in any foreign currency) all at once by 31 May 2010. Let us know 
please if you decide to pay the whole amount at the same time. We will send you the full 
payment type number which is specific for each participant, serves to identification the payer.   
 
In exceptional cases, it is possible to pay tuition fees directly at the Komerční banka, or 
in the cashier’s office at the Faculty of Art and Philosophy (room number 123) using 
Euro/Master Card, Visa Card etc., or in cash. 
 
Appropriate financial aid can be applied for only  in the student’s country. 
 
The LŠSS will also be attended by reciprocal holders of stipends from the Ministry of 
Schools, Youth and Physical Education of the Czech Republic (MŠMT ČR), or the Rectorate 
of Charles University. More information is available in the International Relation Office at 
students’ home universities. 
 
Please consult the diplomatic representatives in your country for information about visa 
requirements for entering Czech Republic;  these are different for each country. Participants 



should attend the Czech Embassy in a particular country with the admission letter and apply 
for their student visa themselves. We also strongly advise you to obtain health coverage in 
your own country for the entire period of  your stay in Czech Republic.  
 
   
IMPORTANT INFORMATION 
The statement of the bank account from which the payment was made will be acceptable. 
A payment order is not proof of payment. 
 
On all correspondence and when sending your proof of payment (statement from the bank 
account) you must include the name of the participant of the Summer School in order that we 
can cross reference all payments. The name of your parents, or friend, the institution, or 
university etc. is not suitable. 
 
For this information brochure, application forms and further  information, please 
contact us at: 
Letní škola slovanských studií FF UK 
nám. Jana Palacha 2 
116 38 Praha 1 
Czech Republic 
 
fax and tel. +420 221619381 
e-mail:  vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz 
internet: http://lsss.ff.cuni.cz or  http://ubs.ff.cuni.cz 
 
 
 
 
 



LETNÍ    ŠKOLA   SLOVANSKÝCH    STUDIÍ 
Filozofická   fakulta  Univerzity   Karlovy 

Ústav bohemistických studií 
Praha  2010 

 
54. běh Letní školy slovanských studií, nad nímž převzal záštitu rektor Univerzity  Karlovy 
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., je určen pro odborníky z oblasti slavistiky a bohemistiky, 
pro postgraduální a řádné studenty těchto oborů, pro překladatele i pro ostatní zájemce            
o český jazyk, literaturu, historii a kulturu. Letní škola slovanských studií (zkratka LŠSS) 
poskytuje obraz o současném bohemistickém a  slavistickém bádání, zejména o českém 
jazyce, literární historii a českých dějinách.  Praktické jazykové kurzy, výběrové semináře a 
přednášky povedou vysoce kvalifikovaní členové  učitelského sboru Univerzity Karlovy i 
pracovníci Akademie věd České republiky. O vědeckou úroveň a náplň školy pečuje 
ředitelství LŠSS, vedené PhDr. Jiřím Hasilem. 

 

KDY:   

30. července- 27. srpna 2010 

LŠSS začíná v pátek 30. července 2010. Oficiální  zahájení a vstupní  test se  konají          
v sobotu  31. srpna. Výuka  začíná v pondělí  2.  srpna a končí ve čtvrtek   26. srpna. 
Slavnostní  zakončení bude ve  čtvrtek  26.  srpna  v  odpoledních  hodinách. Den 
odjezdu je  pátek  27. srpna 2010.  
 

KDE:  

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,  nám. Jana Palacha 2, Praha 1  

                               

PROGRAM:  

 
Výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách 9:00 – 13:30 a tvoří ji:  

    A. praktické  jazykové kurzy, 

    B. výběrové semináře, 

    C. cykly přednášek. 

Program zahrnuje 25 vyučovacích hodin (po 45 minutách) jazykové výuky týdně, procvičení 
komunikace v různých společenských situacích, výlety a samostatné studium. Celkový počet 
vyučovacích hodin po čtyřiceti pěti minutách činí 120. 

Po oficiálním zahájení studenti absolvují  vstupní písemný  test,  který má za úkol určit 
úroveň  znalostí z gramatiky, slovní zásoby a schopnost porozumět psanému i mluvenému  
textu. Jeho součástí  je i  krátký rozhovor s lektorem. 



 

 

Jazyková úroveň uchazečů a jejich  počet rozhodne o tom, kolik kurzů a jaké úrovně bude  
otevřeno. Pro začátečníky i pro mírně a středně pokročilé  studenty se kurzy diferencují  podle 
vyučovacího jazyka, kterým je angličtina, francouzština, němčina a španělština. Pokročilí 
studenti mají výuku pouze v češtině. 

Po absolvování čtyřtýdenní letní školy absolvent obdrží osvědčení o účasti a vysvědčení (A+, 
A – výborně; B+, B – velmi dobře; C+, C – dobře). Po úspěšném ukončení 120 hodin výuky 
mohou absolventi získat 4 ECST kredity. 

 

Sekretariát LŠSS  umožní zájemcům samostatně pracovat  v archivech a   knihovnách a  podle 
možností jim pomůže  zprostředkovat konzultace s českými odborníky. 

Nedílnou součástí LŠSS je i doprovodný kulturně společenský program, který je organizován  
v  odpoledních  a  večerních  hodinách  a  o víkendech.  Účast na něm je dobrovolná.              
V klubovně studentské koleje se konají večerní  videoprojekce českých filmů, poslechové 
pořady české hudby i večery věnované zpěvu českých písní. Pořádáme také prohlídky 
pamětihodností Prahy a návštěvy muzeí. Každou sobotu si mohou studenti vybrat  jednu        
ze dvou  nabídek celodenních výletů a každou neděli jeden  ze dvou odpoledních výletů         
do atraktivních míst České republiky jako jsou historická města, hrady a zámky, kláštery, 
lázně i přírodní zajímavosti.  

 

 

NABÍZENÉ  KURZY 

I. ZAČÁTEČNÍCI  

denně  navštěvují  pětihodinový  praktický  jazykový kurz  češtiny. Výběrové semináře  ani 
přednášky  předepsány nemají. Do LŠSS  si mohou  podat přihlášku  i úplní  začátečníci, ale 
dáváme  přednost zájemcům, kteří mají s češtinou už nějaké zkušenosti. 

II. MÍRNĚ POKROČILÍ  

denně  navštěvují  pětihodinový  praktický  jazykový kurz češtiny. Výběrové  semináře   
předepsány nemají. Mohou  však navštívit některou z přednášek v angličtině nebo v němčině. 

III. STŘEDNĚ POKROČILÍ  

denně absolvují  tříhodinový  praktický   jazykový  kurz  češtiny.  Pro zbývající  dvě  
vyučovací  hodiny  si  zvolí  buď  jeden z těchto  výběrových seminářů: 

     - interpretace autentických textů (četba a konverzace), 

     - konverzace pro středně pokročilé, 

nebo mohou navštěvovat cyklus přednášek  o české  historii a  kultuře v  angličtině nebo 
němčině. 

 IV. POKROČILÍ  

denně absolvují  dvouhodinový  praktický  jazykový  kurz. Pro pokročilé krajany je možné 
otevřít jazykový kurz s důrazem na pravopis. Pro  třetí  vyučovací hodinu si pokročilí zvolí 
jeden z těchto výběrových seminářů: 

     - česká literatura, 



     - konverzace pro pokročilé, 

     - české reálie. 

Poslední  dvě vyučovací  hodiny se koná přednáška v češtině z české jazykovědy, literární 
historie nebo české historie a kultury. Samozřejmě, že se pokročilí studenti mohou účastnit i 
cizojazyčné přednášky, pokud mají o téma zájem. 
 
  

CENY,  PLATBY a TERMÍNY 
Účastníci LŠSS jsou ubytováni ve studentské koleji Kajetánka, Radimova 12, 169 00 Praha 6. 
Snídaně, obědy a večeře jsou podávány v menze koleje. 

Interní účastníci uhradí za čtyřtýdenní kurz (včetně ubytování, stravování, víkendových 
exkurzí a kulturního programu) částku v  jakékoli měně (i v korunách českých), která 
v přepočtu odpovídá 1230 € (1140 € je školné + 90 € je nevratný registrační poplatek),  na 
níže uvedený účet.  

Sekretariát  LŠSS umožní  zájemcům, kteří  si v  Praze sami  zajistí   ubytování  a stravování,  
externí  účast  na výuce za poplatek  640 € (550 € je školné + 90 € je nevratný registrační 
poplatek), na níže uvedený účet. 

Upozorňujeme na to, že obě ceny za kurz, tj. 1230 € i 640 €, jsou stanoveny bez bankovních 
poplatků, které se v různých zemích a bankách liší, proto se vždy v bance informujte o jejich 
výši a zahrňte je do transakce.  

 

Registrace: 

1) Zájemci o Letní školu 2010 pošlou vyplněnou přihlášku a kopii dokladu                
o zaplacení nevratného registračního poplatku 90 € faxem, internetem nebo  
poštou sekretariátu LŠSS  nejpozději do 31. května 2010.  

2) Po přijetí platby jim pošleme dopis o přijetí s podrobnými informacemi.  
 

3) Konečný termín platby školného je 15. června 2010. 
 

Vzhledem k výši bankovních poplatků při dvojím převodu finanční hotovosti (90+550 nebo   
+1140 €) nabízíme možnost zaplacení celé částky 640 € nebo 1 240 € (nebo ekvivalent v 
jakékoli měně) najednou nejpozději do 31. 5. 2010. Pokud budete chtít zaplatit celou částku 
najednou, dejte nám prosím vědět, napíšeme Vám konkrétní variabilní symbol konkrétního 
účastníka pro identifikaci platby. 

 

Platba:  

Údaje pro platební příkaz: 

• jméno a adresa majitele účtu: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. 
Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 

• jméno a adresa banky: Komerční  banka, Na příkopě 33, 114 07 Praha l.  

• swift code: KOMBCZPP 

• číslo účtu: 35-85631011/0100 



• variabilní symbol (účel platby): 611000… (úplný variabilní symbol, který se                   
u jednotlivých účastníků liší, je oznámen až v dopise o přijetí nebo e-mailem)  

• IBAN FORMAT Komerční banka: CZ 6001000000350085631011 

Ve výjimečných  případech je možné zaplatit školné v  Komerční bance nebo v pokladně 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (místnost č. 123) v  hotovosti nebo platebními 
kartami (Euro/Master Card, Visa Card…). 

O případný finanční příspěvek je  třeba žádat pouze příslušné instituce ve vlastní zemi. 

LŠSS se  také účastní reciproční  stipendisté Ministerstva školství,   mládeže  a tělovýchovy  
ČR (MŠMT ČR). Přijímací řízení probíhá prostřednictvím  zastupitelských  úřadů   a 
ministerstev školství obou zemí. Dalšími účastníky LŠSS jsou stipendisté rektorátu 
Univerzity Karlovy a partnerských univerzit. Bližší informace zájemci získají na vysokých 
školách ve vlastní zemi. 

 

Na kopii dokladu o zaplacení musí být čitelně uveden variabilní symbol 611000… a celé 
jméno účastníka kurzu (stačí doplnit rukou, jde jen o kopii). Toto je naprosto nezbytné 
pro identifikaci plátce, zvláště pak v případě, kdy za kurz platí rodiče, přátelé, 
zaměstnavatel,  škola atd. 

                                                             

Na zastupitelském úřadu ve Vaší zemi se informujte o případné vízové povinnosti a 
podmínkách pro překročení hranic, které se pro jednotlivé státy liší. Dopis o přijetí zároveň 
slouží jako podklad při žádosti o udělení víza. 

 Doporučujeme, abyste na celou dobu pobytu v České republice uzavřel(a) ve své zemi 
zdravotní pojištění na úhradu léčebných výloh. 

 

Adresa sekretariátu: Letní škola slovanských studií FF UK 

                                    nám. Jana Palacha 2 

                                    116 38 Praha 1 

                                    Česká republika 

fax a tel. +420 221619381 

e-mail vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz    

internet:   http://lsss.ff.cuni.cz  nebo  http://ubs.ff.cuni.cz 
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