BRNO A UNIVERZITA
Brno, metropole Moravy, je centrem mezinárodních veletrhů, průmyslu, vědy,
techniky a umění. Můžeme zde nalézt řadu muzeí, archivů a knihoven. Vynikající pověst
získalo Brno díky Brněnské filharmonii a velice známá jsou i brněnská divadla.
V Brně žila a pracovala celá řady známých osobností: Josef Dobrovský, Gregor
Mendel, Leoš Janáček, Viktor Kaplan a Roma Jacobson.
Jednou z nejvýznamnějších vědeckých a vzdělávacích institucí v Brně je Masarykova
univerzita. Vznikla jako výsledek více než padesátiletého zápasu české společnosti o založení
druhé české univerzity. Při jejím vzniku zahájily činnost čtyři fakulty – práv, medicíny,
filozofie a přírodovědy. V roce 1946 byla založena pedagogická fakulta, v roce 1991 fakulta
ekonomicko-správní, v roce 1994 fakulta informatiky a roku 1997 fakulta sociálních studií.
V letech 1960 – 1990 nesla univerzita jméno Jana Evangelisty Purkyně.

KABINET ČEŠTINY PRO CIZINCE
Na pětadvacetiletou tradici Letní školy slovanských studií navázal svým založením v roce
1993 Kabinet češtiny pro cizince FF MU. Rozšiřujícímu se zájmu o bohemistiku však již
neodpovídaly pouze měsíční kurzy, a tak byla výuka češtiny rozšířena o nové formy studia.

Kabinet češtiny pro cizince nabízí tyto formy studia:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Kurzy češtiny pro cizince (krátkodobé a dlouhodobé)
Letní škola slovanských (bohemistických) studií (měsíční intenzivní kurz českého jazyka)
Bakalářské studium češtiny pro cizince (3leté)
"Česká studia"
Didakticko-praktický kurz
Dvoutýdenní intenzivní kurz – únor 2011

Vedení a sekretariát Kabinetu češtiny pro cizince
Ředitel:
PhDr. Eva Rusinová
Ekonomický tajemník:
Jaroslava Vybíralová
Sekretářka:
Mgr. Grazyna Lachmanová
Adresa:
Kabinet češtiny pro cizince
Filozofická fakulta MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika
Tel.:

(+420) 549495970
(+420) 549498235

Fax: (+420) 549491525

E-mail: eva@phil.muni.cz

bohem@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/kabcest/index.php
www.phil.muni.cz/kabcest/indexcz.php
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Kurzy češtiny pro cizince
A/ Jazyková příprava cizinců (studentů) ke studiu na českých vysokých školách
(pro mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/ 1 semestr - 13 týdnů - 5 hodin denně / ..................................................... EUR 2 100
B/ Dlouhodobé (semestrální a celoroční) kurzy češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/ 1 semestr - 13 týdnů - 15 hodin týdně / ................................................... EUR 1 150
C/ Dlouhodobé (semestrální a celoroční) kurzy češtiny pro cizince
(pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/ 1 semestr - 13 týdnů - 8 hodin týdně / ..................................................... EUR 750
* redukovaná cena (pro zahraniční lektory, studenty žijící na území ČR
a občany s trvalým pobytem na území ČR) ............................................... Kč 8 500
D/ Individuální program češtiny podle požadavků zájemců
(pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé)
/ 50 výukových hodin /…………………………………………………... EUR 950
E/ Stáže pro bohemisty
(pro mírně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé)
/ Stipendisté MŠMT ČR, FF MU, stipendisté Kabinetu češtiny pro cizince FF MU /
samoplátci za semestr ................................................................................ EUR 750

Uvedenou částku je možné poukázat na tento účet:

85636621/0100
variabilní symbol: 2157003601
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT CODE: KOMBCZPP
VAT no: CZ00216224 u Komerční banky, a.s.
Regionální pobočka Brno, nám. Svobody 21, 631 31 Brno

BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ!!!
Pokud studentům s vízovou povinností není uděleno vízum k pobytu na území ČR,
vrací se po předložení zamítavého rozhodnutí částka 75% z celkové výše školného.
75% z celkové částky školného se vrací taktéž studentům (bez vízové povinnosti),
pokud zruší účast v kurzu.

Obsah kurzu
začátečníci I - II
mírně pokročilí I - III
středně pokročilí I - II
pokročilí I - V
velmi pokročilí I - V

základní kurz českého jazyka + fonetika
gramatika + konverzace + fonetika
gramatika + konverzace + fonetika
gramatika + konverzace + fonetika + ortografie - interpretace
literárního textu + české reálie + tvůrčí psaní + lexikální cvičení
gramatika + konverzace + fonetika + ortografie - interpretace
literárního textu + české reálie + tvůrčí psaní + lexikální cvičení

Vyučující
Interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.

Hodnocení
Kurzy jsou zakončeny závěrečnými testy písemnými: gramatika, ortografie, české reálie,
lexikální cvičení, konverzace - esej a ústní zkouškou: konverzace, fonetika, interpretace
literárního textu (pokročilí) podle úrovně pokročilosti.
Na základě těchto testů je vystaveno vysvědčení s klasifikací (pro určitý stupeň pokročilosti).

1. Přihláška do kurzů češtiny pro cizince (krátkodobé a dlouhodobé)
Application for Czech courses for foreigners (short- and long-period)
KURZ (Course):

A -

B -

C -

D - E

- Česká studia (Czech studies)*

budu absolvovat v (I will take part in the):*
- zimním semestru školního roku (Winter semester) 13. 09. - 10. 12. 2010
- letním semestru školního roku (Summer semester) 14. 02. - 13. 05. 2011
jako (as a) - stipendista (scholarship holder)* (uveďte instituci - indicate institution)
..........................................................................................................................
- samoplátce (paying participant)*

Příjmení (Surname): .............................................................................................................
Jméno, titul (First name, academic degree):
................................................................................
Národnost (Nationality): .......................................................................................................
Státní příslušnost (Citizenship): .........................................................................................
Datum a místo narození (Date and place of birth): .................................................
Adresa (Address): ..................................................................................................
Číslo cestovního pasu (Passport number): ...............................................................................
Tel.: .................................... Fax ....................................... E-mail:..........................................
Češtinu studuji (I have been studying Czech) - kde - adresa (where – address):
.....................................................................................................................................................
- jak dlouho (how long): ...................................
Skutečný stupeň znalosti českého jazyka (My real knowledge of Czech):*
- začátečník (beginner)
- mírně pokročilý (intermediate)
- pokročilý (advanced)
Žádám o ubytování na koleji
(I request accommodation in the students' hostel):

ANO - NE*
Yes - No*

foto

Přiložte životopis v češtině
(Enclose your curriculum vitae written in Czech)

Datum (Date) ........................................

Podpis (Signature) .................................................

*Označte vybranou variantu (Indicate as appropriate)

Přihláška (k vytištění) do těchto kurzů je k dispozici v souboru „Přihlášky“.
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Letní škola slovanských (bohemistických) studií
(XLIII. ročník)
/ 24. 07. - 21. 08. 2010/

Program Letní školy
Jádro výuky je soustředěno do pěti vyučovacích hodin dopoledne a skládá se
z intenzivních jazykových kurzů, speciálních seminářů a přednášek. V odpoledních hodinách
se konají lingvistický a literární seminář, besedy či diskuse na aktuální témata a cvičení
správné české výslovnosti.
Jazykové kurzy jsou rozděleny podle úrovně znalosti českého jazyka:
A/
pro úplné začátečníky jsou připraveny intenzivní kurzy na bázi angličtiny a němčiny
B/
mírně pokročilí mohou navštěvovat dvouhodinový základní kurz češtiny,
dvouhodinový kurz konverzace a hodinový doplňkový kurz. Výuka probíhá v češtině.
C/
pro středně pokročilé, pokročilé a velmi pokročilé je k dispozici dvouhodinový
základní kurz, po něm následuje dvouhodinový speciální seminář věnovaný
otázkám překladu, stylistiky a české konverzace. Poslední dvě vyučovací hodiny
jsou věnovány přednáškám z české a slovanské jazykovědy, české literatury, dějin
Moravy a Čech, etnografie atd.
V odpoledních hodinách mají studenti LŠ možnost navštěvovat hodiny správné české
výslovnosti a mohou se zúčastnit besed o české hudbě, dějinách umění, městě Brně atd.
Pro nejpokročilejší je připraven speciální lingvistický a literární seminář. Večery jsou
vyhrazeny pro filmová představení, na nichž budou promítány zajímavé české filmy.
Program LŠ rovněž zahrnuje řadu celodenních exkurzí na historicky zajímavá místa
Moravy a Čech.
Sekretariát KČ je připraven umožnit zájemcům samostatnou práci v archivech
a knihovnách a na požádání zprostředkuje i individuální konzultace s profesory
a dalšími pracovníky Filozofické fakulty MU.
Organizace Letní školy
Účastníci Letní školy budou ubytováni v univerzitním letním hotelu. Snídaně a obědy
jsou podávány v univerzitní menze.
Pro platící účastníky činí plná cena za čtyřtýdenní pobyt na Letní škole 1 200 EUR
(zahrnuje registrační poplatek, školné, ubytování a stravování, exkurze).
Z toho registrační poplatek činí 200 EUR. Uvedenou částku je třeba po podání
přihlášky (nejpozději však do 20. 07. 2010) poukázat na účet:
85636621/0100
variabilní symbol: 2157000704
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT CODE: KOMBCZPP
VAT no: CZ00216224 u Komerční banky, a.s.
Regionální pobočka Brno, nám. Svobody 21, 631 31 Brno
BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ!!!
Zbývající část školného lze uhradit i hotově po příjezdu na LŠ v kanceláři KČ
ekonomické tajemnici. Částku je nutno uhradit v eurech.

Letní školy se také účastní reciproční stipendisté českého ministerstva školství,
stipendisté Masarykovy univerzity a Kabinetu češtiny pro cizince Filozofické fakulty MU,
popřípadě i jiných kulturních institucí.
Podmínky přijetí
Počet míst na Letní škole je omezen (cca 150).
Část volných míst je určena stipendistům českého ministerstva školství na základě
mezistátních kulturních dohod.
O tato stipendia se zahraniční zájemci ucházejí u příslušných úřadů (obvykle
u ministerstva školství) ve své zemi.
Druhá část volných míst je určena platícím účastníkům, kteří si náklady na pobyt hradí
sami.
Pro platící účastníky, kteří mají v Brně zajištěno ubytování, nabízí sekretariát Letní
školy účast za nižší cenu:
// redukovaná cena = školné + strava + exkurze ........................................ EUR 950 //
Z toho registrační poplatek činí 200 EUR. Uvedenou částku je třeba po podání přihlášky
(nejpozději však do 20. 07. 2010) poukázat na účet:
85636621/0100
variabilní symbol: 2157000704
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT CODE: KOMBCZPP
VAT no: CZ00216224 u Komerční banky, a.s.
Regionální pobočka Brno, nám. Svobody 21, 631 31 Brno
BANKOVNÍ POPLATKY PLATÍ ZÁJEMCE O KURZ!!!
Zbývající část školného lze uhradit i hotově po příjezdu na LŠ v kanceláři KČ
ekonomické tajemnici. Částku je nutno uhradit v eurech.
Zvolenou variantu (plná cena nebo redukovaná cena) v přihlášce zřetelně
vyznačte.
Podmínky přijetí jsou shodné s podmínkami pro ostatní účastníky.
Vyplněnou přihlášku je třeba poslat obratem na adresu Kabinetu češtiny pro cizince
nejpozději do 20. 07. daného roku.
Sekretariát oznámí po přijetí přihlášky písemně recipročním stipendistům i platícím
účastníkům, zda byli ke studiu přijati.

Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
KABINET ČEŠTINY PRO CIZINCE
BRNO

2. Letní škola slovanských (bohemistických) studií
Summer School of Slavonic (Czech) Studies

Přihláška na XLIII. běh LŠSS
Application for the XLIII session of the S.S.S.S.

24. 07. 2010 - 21. 08. 2010
foto

Příjmení (Surname): ..................................................................................
Jméno, titul (First name, academic degree):
.......................................................................
Národnost (Nationality): ........................................... Pohlaví (Sex): ................................
Státní příslušnost (Citizenship): ...........................................................................................
Datum a místo narození (Date and place of birth): .............................................................
Adresa (Address): ..................................................................................................................
Tel.: ............................. Fax: ................................. E-mail: ..................................................
Číslo cestovního pasu (Passport number): ............................................................................
Zaměstnání (Occupation or place of work): ..........................................................................
Češtinu studuji - kde - adresa (I have been studying Czech – where – address):
...................................................................................................................................................
- jak dlouho (how long): .............................................................................
Skutečný stupeň znalosti českého jazyka (My real knowledge of Czech):*
- začátečník (beginner)
- mírně pokročilý (intermediate)
- pokročilý (advanced)
Forma účasti (I will take part as):*
- stipendista (scholarship holder)
(uveďte instituci - indicate institution)
.............................................................................................................................................................
- samoplátce (paying participant)
a) plná cena (full price)
1 200 EUR
b) redukovaná cena (reduced price)
950 EUR
(bez ubytování - without accommodation)
Žádám o ubytování v koleji (I request accommodation in the students' hostel):
ANO - NE*
Jsem vegetarián (I am a vegetarian): ANO - NE*
Jsem kuřák (I am a smoker):
ANO - NE*
(Yes - No)*
Přiložte svůj životopis v češtině
(Enclose your curriculum vitae written in Czech)

Datum (Date) ........................................

Podpis (Signature) .................................................

* Označte zvolenou variantu (Indicate as appropriate)

Přihláška (k vytištění) do tohoto kurzu je k dispozici v souboru „Přihlášky“.
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Bakalářské studium češtiny pro cizince
(3leté prezenční jednooborové studium)

Bakalářský studijní program češtiny pro cizince je koncipován jako ucelený studijní
program. Během studia si posluchači osvojí komplexní soubor odborných znalostí současného
českého jazyka a české literatury jakožto výsledku jejich tisíciletého vývoje. Zároveň získají
přehledné vědomosti z teorie jazykovědy a literatury.
Absolventi bakalářského studia oboru češtiny pro cizince jsou schopni důstojného
projevu ústního i písemného v českém jazyce. Dále jsou dobře vybaveni vědomostmi
o českých dějinách a kultuře – zejména o české literatuře. Díky tomu mohou absolventi oboru
čeština pro cizince najít uplatnění jak v akademickém prostředí – zabývajíce se problematikou
českého jazyka jako jazyka cizího a české literatury na zahraničních pracovištích, tak i jako
tlumočníci a překladatelé v institucích České republiky, zemi svého původu a Evropské unie,
nebo v oblasti kultury a literatury.
Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu češtiny pro cizince je písemná zkouška,
která se skládá z testu z české gramatiky a ortografie a napsání krátkého resumé. Dále je
požadována orientace v českých reáliích a literatuře. Předpokládá se znalost českého jazyka
na pokročilé úrovni.
Informace o přijímacím řízení na denní bakalářské studium češtiny pro cizince
naleznete na www.phil.muni.cz .
Kontaktní osoba: PhDr. Vlasta Dvořáčková – vedoucí pro přijímací řízení FF MU.

Program bakalářského studia
Bakalářské studium oboru Čeština pro cizince je koncipováno jako tříleté (šestisemestrové)
a je zakončeno bakalářskou zkouškou.
Po jejím úspěšném absolvování získává student titul Bc.
Výuku oboru na FF MU zajišťují 3 samostatná pracoviště:
Kabinet češtiny pro cizince KČ – webová stránka:
http://www.phil.muni.cz/kabcest/indexcz.php
Ústav českého jazyka ÚČJ – webová stránka:
http://www.phil.muni.cz/cest/index.php
a Ústav české literatury a knihovnictví ÚČL – webová stránka:
http://www.phil.muni.cz/clit/
Předpoklady k závěrečné bakalářské zkoušce pro Bc1 studium:
a) kredity za povinné a povinně výběrové kurzy předepsané studijním plánem oboru
b) absolvování semináře k diplomové práci, její odevzdání vedoucímu práce,*
c) absolvování celofakultně povinných kurzů Sport a hry a Filozofie.

* Pro studium platí, že si student může vybrat, zda bude psát diplomovou práci na téma, které
vypisuje ÚČJ nebo ÚČL.

Počty kreditů potřebné k připuštění k závěrečné bakalářské zkoušce:
SPORT A HRY
FILOZOFIE
SEMINÁŘ K BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÁ PRÁCI
BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE
POVINNÉ a POVINNĚ VÝBĚROVÉ KURZY PRO OBOR ČEŠTINA PRO CIZINCE

MINIMÁLNÍ CEKLKOVÝ POČET KREDITŮ

2
4
15
0
159
180

Studijní plán:
Každý kurz je ve studijním plánu (i v univerzitním informačním elektronickém systému ISu)
definován kódem, názvem, způsobem ukončení (z = zápočet, zk = zkouška, k = kolokvium)
a počtem kreditů, které student za jeho úspěšné absolvování získá.
Studenti jednooborového bakalářského studia oboru Čeština pro cizince musí absolvovat
předepsané penzum povinných kurzů (tzv. A kredity) a určité počty kreditů za povinně
výběrové kurzy (tzv. B kredity), které nabízejí KČ, ÚČJ a ÚČL.
Podrobný studijní plán naleznete na webové adrese:
www.phil.muni.cz/kabcest/indexcz.php
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Česká studia

Speciální semestrální kurz českého jazyka pro cizince s přednáškovým programem
z různých sfér života české společnosti.
Kurz je otevírán minimálně pro 5 studentů pouze v zimním semestru daného šk. roku.
Vyučování
8 výukových hodin praktické výuky českého jazyka za týden + 8 výukových hodin
odborných přednášek a besed na daná témata (s anglickým překladem) za týden + 2 výukové
hodiny projekce českých filmů (dokumentární a hrané) za týden
Trvání 1 semestr (1 semestr = 13 týdnů)
Hodnocení
Kurz bude zakončen testem z praktické výuky českého jazyka dle pokročilosti,
na jehož základě bude vystaveno osvědčení o návštěvě kurzu s klasifikací praktického kurzu.
Obsah kurzu
Náplní kurzu je seznámit studenty nejen s českým jazykem, ale také s dalšími obory
(formou přednášek), které lze následně studovat na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity. Náplní je také všeobecná kulturně historická mapa České republiky.
Vyučující
Přednáší převážně pracovníci Filozofické fakulty MU a praktický český jazyk učí
interní a externí učitelé Kabinetu češtiny pro cizince FF MU.
Cena 1 200 EUR
Přihláška – viz Kurzy češtiny pro cizince.
Přihláška (k vytištění) do tohoto kurzu je k dispozici v souboru „Přihlášky“.
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Didakticko-praktický kurz

Kurz pro absolventy studia bohemistiky, kteří se rozhodli vyučovat češtinu jako cizí
jazyk ve svých zemích.
Zájemcům o tento typ studia zašleme na požádání aktuální podrobný program.
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Dvoutýdenní intenzivní kurz - únor 2011

Dvoutýdenní intenzivní kurz českého jazyka (pro začátečníky, mírně pokročilé
a pokročilé studenty) se koná v termínu od 24. 01. do 04. 02. 2011.
Program zahrnuje 5 výukových hodin denně, tj. 50 výukových hodin během celého
kurzu.
Cena: 4 900 Kč (poplatek za školné)
Kurz začíná v pondělí 24. 01. 2011 v 8. 30 hod. vstupním testem.
Zájemci o studium se mohou přihlásit do 15. 01. 2011. Potvrzení o přijetí ke studiu bude
rozesláno v lednu 2011. Počet míst v kurzu je omezen.

6. Přihláška do Intenzivního kurzu češtiny pro cizince – únor 2011
Application to participate in the Intensive Czech Course for Foreigners – February 2011

24. 01. – 04. 02. 2011
Příjmení (Surname): .................................................................................................................
Jméno (First Name): .................................................................................................................
Datum narození (Date of Birth): ...........................................................................................
Národnost (Nationality): ..........................................................................................................
Státní občanství (Citizenship): ................................................. Pohlaví (Sex): .................
Adresa (Address): …………………………………………………………………………....
Tel.: ........................................ Fax: .......................... E-mail: .............................
Číslo cestovního pasu (Passport Number): ........................................................................
Skutečný stupeň znalosti českého jazyka (My real knowledge of Czech):*
* začátečník (beginner)
* mírně pokročilý (intermediate)
* pokročilý (advanced)

Délka studia češtiny (How long have you been studying Czech?): .....................................
Češtinu studuji – adresa (Where you study Czech – address):
………………………………………………………………………………………………...…

Žádám o rezervaci ubytování na koleji:
(I wish to reserve accommodation in the students' hostel)

ANO (Yes)

NE (No)

Datum (Date): .............................

Podpis (Signature): ............................................

* Označte zvolenou variantu (Indicate as appropriate)
Přihláška (k vytištění) do tohoto kurzu je k dispozici v souboru „Přihlášky“.

Možnosti stipendií pro studenty bohemistiky v zahraničí
Proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity uděluje šest a Kabinet češtiny
pro cizince uděluje čtyři tříměsíční stipendia, každé ve výši 6 000 Kč na měsíc,
a to pro studium českého jazyka, literatury a kultury.
Tato stipendia jsou udělována vždy na období říjen až prosinec daného roku a jsou
určena pro studenty zahraničních univerzit (katedry bohemistiky).
Žadatelé o stipendium by měli mít dobrou znalost českého jazyka, aby byli schopni
účastnit se přednášek a seminářů konaných v češtině.
Ve výjimečných případech může být toto stipendium uděleno studentům následujících
oborů – psychologie, anglický jazyk a literatura, německý jazyk a literatura, románské jazyky
a literatura atd. Tyto žádosti o stipendium jsou podmíněny předchozí domluvou žadatele s
náležitou institucí.
Stipendisté mohou využívat stravování v menze a ubytování na kolejích, které pro ně
bude zajištěno. Cena jednoho lůžka ve dvojlůžkovém pokoji je přibližně 3 000 Kč za měsíc.
Toto stipendium nezahrnuje zdravotní pojištění.
Žádost o stipendium se stručným životopisem a nejméně jedním doporučujícím
dopisem
od profesora češtiny domovské univerzity zašlete nejpozději do 30. dubna daného roku.
O výsledcích výběrového řízení budete informováni do 30. června daného roku.
PhDr. Jan Pavlík
Proděkan pro bakalářské a magisterské studium a vnější vztahy
Oddělení zahraničních styků
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Kontaktní adresa:
PhDr. Eva Rusinová
Kabinet češtiny pro cizince
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika
tel.:

+420 549 495 970

fax.

+420 549 491 525

e-mail: eva@phil.muni.cz

Zaměstnanci
Vedoucí
PhDr. Eva Rusimová
e-mail: eva@phil.muni.cz
tel.: + 420 549 49 5970
Interní učitelé
PhDr. Eva Rusinová
e-mail: eva@phil.muni.cz
tel.: + 420 549 49 5970
Ekonomická tajemnice
Jaroslava Vybíralová
e-mail: bohem@phil.muni.cz
tel.: +420 549 49 5970
Sekretářka
Mgr. Grazyna Lachmanová
tel.: +420 549 49 5970
fax: +420 549 49 1525
Externí učitelé
Mgr. Eva Černá
Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
Mgr. Gorana Kameníková
PhDr. Hana Konečná
Mgr. Aldina Logara
Mgr. Biljana Manolova, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
PhDr. Karla Miloševičová
Mgr. Zuzana Muchová
Mgr. Agnieszka Janiec-Nyitrai
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Mgr. Stanislava Spinková
prof. PhDr. Milan Suchomel
Mgr. Hana Svobodová
PhDr. Milena Šipková, CSc.
doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc.
PhDr. Marie Anna Večeřová
PhDr. Anna Vonková
Mgr. Taťána Vykypělová, Ph.D.

PhDr. Lea Vyskočilová
e-mail: leav@phil.muni.cz
tel.: +420 549 49 8277

BRNO AND THE UNIVERSITY
Brno, metropolis of Moravia, city of international trade fairs, centre of industry, science,
technology, and arts. We can find here numerous museums, archives, and libraries.
Outstanding reputation was gained by the Brno Philharmonic orchestra, and also Brno
theatres are very well known.
Various famous persons lived and worked in Brno: Josef Dobrovský, Gregor Mendel, Leoš
Janáček, Viktor Kaplan and Roman Jacobson. One of the most outstanding scientific and
educational institutions in Brno is the Masaryk University. It was founded as a result
of a more than fifty-year long struggle of Czech society for establishing the second Czech
university.
On its foundation in 1919 the University consisted of four faculties: Law, Medicine, Arts,
and Sciences.
In 1946 the Faculty of Education and in 1991 the Faculty of Economics and Administration
were established. In the period 1960-1990 the university bore the name of Jan Evangelista
Purkyně.
THE DEPARTMENT OF CZECH FOR FOREIGNERS
The Department of Czech for Foreigners was established in 1993 on the basis of the 25 years
of experience that Masaryk University's Faculty of Arts had gathered up till then through its
Summer School of Slavonic Studies. Given that interest in Czech studies was burgeoning, the
Department came up with some new types of course in addition to the month-long one.
The Department of Czech for Foreigners offers these studies:
1 Czech Language Courses for Foreigners (short-period and long-period)
2 Summer School of Slavonic (Czech) Studies (a month-long intensive Czech language
course)
3 Bachelor‘s Degree Studies of Czech for Foreigners
4 "Czech Studies"
5 Didactic and Practical Course
6 Two-week Intensive Course of Czech – February 2011
The staff of the Department of Czech for Foreigners is as follows:
Director:
PhD. Eva Rusinová
Treasurer:
Jaroslava Vybíralová
Secretary:
Mgr. Grazyna Lachmanová

Address:
Kabinet češtiny pro cizince
Filozofická fakulta MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
Tel.:

(+420) 549495970
(+420) 549498235
Fax: (+420) 549491525

E-mail: eva@phil.muni.cz

bohem@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/kabcest/index.php
www.phil.muni.cz/kabcest/indexcz.php
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Czech Language Courses for Foreigners

A Intensive language courses for students intending to study at a Czech university
(Pre-intermediate, Intermediate and Advanced)
/one semester - 13 weeks, 5 hours a day/............................................... EUR 2 100
B Courses for foreigners, lasting a semester or a year
(Beginners, Pre-intermediate, Intermediate and Advanced)
/one semester - 13 weeks, 15 hours a week/.......................................... EUR 1 150
C Courses for foreigners, lasting a semester or a year
(Beginners, Pre-intermediate, Intermediate and Advanced)
/one semester - 13 weeks, 8 hours a week/ ........................................... EUR 750
* reduced price (for foreign teachers, students resident in the Czech Republic
and citizens with permanent residence) ........................................
CZK 8 500
D Private study at the request of the student
(Beginners, Pre-intermediate, Intermediate and Advanced)
/50 academic hours/ ............................... ............................................... EUR 950
E Students and post-graduates of Slavonic Studies
(Pre-intermediate, Intermediate and Advanced)
/holders of scholarships - MŠMT ČR, FF MU, MU, Kabinet Češtiny pro cizince FF MU/
Self-paying students per semester.......................................................... EUR 750

The tuition fee can be transferred to the following account:
85636621/0100
quoting reference 2157003601
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT CODE: KOMBCZPP
VAT no: CZ00216224 at the Komerční banka, a.s.
Regionální pobočka Brno, nám. Svobody 21, 631 31 Brno

THE APPLICANT SHOULD PAY THE BANK CHARGES!!!

If the students with the visa requirement don´t get a visa to the Czech Republic, we
will refund them 75% of the whole school-fee, which was paid. If they send us the
document about the visa deny, we will send them the money via bank transfer.
We will also refund 75% of the school-fee to the students (without visa requirement),
if they cancel their attendance in the czech course.

Course description
Beginners I - II
Pre-intermediate I -III
Intermediate I - II
Advanced I - V
Very advanced I - V

- basic course of Czech language + phonetics
- grammar, conversation + phonetics
- grammar, conversation, phonetics + creative writing
- grammar, conversation, orthography, interpretation of a literary
text, phonetics + creative writing
- grammar, conversation, orthography, interpretation of a literary
text, phonetics + creative writing

Lecturers
Senior and assistant lecturers.

Assessment
Courses will end with a final written test in grammar, Czech orthography, conversation
(essay) and with an oral examination in conversation, phonetics and interpretation of a
literary text (for advanced students), depending on the level of study. Certification of the
results (for a given study level) will be provided on the basis of these tests.

1. Přihláška do kurzů češtiny pro cizince (krátkodobé a dlouhodobé)
Application for Czech courses for foreigners (short- and long-period)
KURZ (Course):

A -

B -

C -

D - E

- Česká studia (Czech studies)*

budu absolvovat v (I will take part in the):*
- zimním semestru školního roku (Winter semester) 13. 09. - 10. 12. 2010
- letním semestru školního roku (Summer semester) 14. 02. - 13. 05. 2011
jako (as a) - stipendista (scholarship holder)* (uveďte instituci - indicate institution)
..........................................................................................................................
- samoplátce (paying participant)*

Příjmení (Surname): .............................................................................................................
Jméno, titul (First name, academic degree):
................................................................................
Národnost (Nationality): .......................................................................................................
Státní příslušnost (Citizenship): .........................................................................................
Datum a místo narození (Date and place of birth): .................................................
Adresa (Address): ..................................................................................................
Číslo cestovního pasu (Passport number): ...............................................................................
Tel.: .................................... Fax ....................................... E-mail:..........................................
Češtinu studuji (I have been studying Czech) - kde - adresa (where – address):
.....................................................................................................................................................
- jak dlouho (how long): ...................................
Skutečný stupeň znalosti českého jazyka (My real knowledge of Czech):*
- začátečník (beginner)
- mírně pokročilý (intermediate)
- pokročilý (advanced)
Žádám o ubytování na koleji
(I request accommodation in the students' hostel):

ANO - NE*
Yes - No*

foto

Přiložte životopis v češtině
(Enclose your curriculum vitae written in Czech)

Datum (Date) ........................................

Podpis (Signature) .................................................

*Označte vybranou variantu (Indicate as appropriate)

Application (for printing) is available in file „Přihlášky“.
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Summer School of Slavonic (Czech) Studies
XLIII session of the S.S.S.S. 24 July – 21 August 2010

Programme of the Summer School
The Summer School of Slavonic Studies is organised by the Faculty of Arts. The core of
the lessons is concentrated on five teaching hours in the morning and consists of an intensive
language course, special seminars and lectures.
Three types of language course are available
A
intensive course for complete beginners based on English or German;
B
a course for pre-intermediate students - two hours of basic Czech, two hours of
conversation and a one-hour special course each day; lessons are in Czech;
C
a course for intermediate and advanced students - two hours of basic language
instruction followed by a one-hour special seminar dedicated to translation
and stylistics; two hours of Czech linguistics, literature, history, ethnography, etc.
In the afternoons, Summer School students can attend linguistics and literature seminars,
informal seminars on music, history of art, history of Brno, etc. A special linguistic and
literary seminar has been prepared for the most advanced students. The evenings are reserved
for presentations of Czech films.
The programme also includes whole-day excursions to places of historical interest in
the Czech Republic. For those interested, the Secretariat of the Summer School is prepared to
organise individual work in archives and libraries or individual consultations with professors
from the Faculty of Arts.
Organisation of the Summer School
The Summer School is open to holders of scholarships granted by the Czech Ministry of
Education and Masaryk University, those funded by other cultural institutions as well as to
paying participants.
Participants are accommodated in the university summer hotel. Breakfasts and lunches will be
served in the university canteen.
For paying participants the fee for the four-week course is EUR 1 200, which covers
accommodation, meals and costs associated with excursions.
A registration fee of EUR 200 is payable by 20 July. This should be transferred to
the Summer School's following account:
85636621/0100
quoting reference 2157000704
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT CODE: KOMBCZPP
VAT no: CZ00216224 at the Komerční banka, a.s.
Regionální pobočka Brno, nám. Svobody 21, 631 31 Brno.

THE APPLICANT SHOULD PAY THE BANK CHARGES!!!

The remainder may be either transferred to the same account or paid in cash (in EUR), after
the participant's arrival at the Summer School, to the treasurer at the Summer School Office.
Since the number of places on the course is limited to about 150 participants. Some places are
reserved for holders of scholarships granted by the Czech Ministry of Education on the basis
of bilateral cultural agreements. Candidates for these scholarships should send their
application to the Ministry of Education in their own countries.
The Secretariat will inform both holders of scholarships and paying participants whether they
have been accepted, by 20 July at the latest.
Paying participants who have already arranged private accommodation in Brno may attend
the Summer School for a reduced price:
reduced price = tuition fees + meals + excursions ........................EUR 950
A registration fee of EUR 200 is payable by 20 July. This should be transferred to
the Summer School's following account:
85636621/0100
quoting reference 2157000704
IBAN: CZ43 0100 0000 0000 8563 6621
SWIFT CODE: KOMBCZPP
VAT no: CZ00216224 at the Komerční banka, a.s.
Regionální pobočka Brno, nám. Svobody 21, 631 31 Brno.

THE APPLICANT SHOULD PAY THE BANK CHARGES!!!

The remainder may be either transferred to the same account or paid in cash (in EUR), after
the participant's arrival at the Summer School, to the treasurer at the Summer School Office.
Please send the completed application form to the Secretariat to arrive no later than 20 July.

Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
KABINET ČEŠTINY PRO CIZINCE
BRNO

2. Letní škola slovanských (bohemistických) studií
Summer School of Slavonic (Czech) Studies

Přihláška na XLIII. běh LŠSS
Application for the XLIII session of the S.S.S.S.

24. 07. 2010 - 21. 08. 2010
foto

Příjmení (Surname): ..................................................................................
Jméno, titul (First name, academic degree):
....................................................
Národnost (Nationality): ........................................... Pohlaví (Sex): ..............................
Státní příslušnost (Citizenship): .......................................................................................
Datum a místo narození (Date and place of birth): ........................................................
Adresa (Address): .................................................................................................................

Tel.: ............................. Fax: ............................ E-mail: ....................................
Číslo cestovního pasu (Passport number): ........................................................................
Zaměstnání (Occupation or place of work): ........................................................................
Češtinu studuji - kde - adresa (I have been studying Czech – where – address):
...................................................................................................................................................
- jak dlouho (how long): ..........................................................................
Skutečný stupeň znalosti českého jazyka (My real knowledge of Czech):*
- začátečník (beginner)
- mírně pokročilý (intermediate)
- pokročilý (advanced)
Forma účasti (I will take part as):*
- stipendista (scholarship holder)

(uveďte instituci - indicate institution)

....................................................................................................................................................
- samoplátce (paying participant) a) plná cena (full price)
1 200 EUR
b) redukovaná cena (reduced price)
950 EUR
(bez ubytování - without accommodation)
Žádám o ubytování v koleji (I request accommodation in the students' hostel):
ANO - NE*
Jsem vegetarián (I am a vegetarian): ANO - NE*
Jsem kuřák (I am a smoker):
ANO - NE*
(Yes - No)*
Přiložte svůj životopis v češtině
(Enclose your curriculum vitae written in Czech)

Datum (Date) ........................................

Podpis (Signature) .................................................

* Označte zvolenou variantu (Indicate as appropriate)

Application (for printing) is available in file „Přihlášky“.
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Bachelor’s Degree Studies of Czech for Foreigners
(three-year, daily, single-subject study)

The programme of the Bachelor’s Degree Studies of Czech for Foreigners is intended as a full
study programme.
Students receive comprehensive knowledge of contemporary Czech language and Czech
literature during their studies.
They also acquire an overview of linguistics and literary theory.
Bachelor Degree graduates have respectable oral and written skills in Czech. They also
acquire knowledge of Czech history and culture, especially literature.
Thanks to this, graduates from this course can apply their knowledge not only in academic
settings abroad, dealing with issues concerning Czech as a foreign language and Czech
literature, but also as interpreters and translators in institutions in the Czech Republic, in their
country of origin, the European Union, or in culture and literature.
A written exam, which includes a Czech grammar test, Czech orthography test and a written
part (a short summary) is required to obtain the Bachelor’s Degree in Studies of Czech for
Foreigners. Some knowledge of Czech life and institutions and Czech literature is required as
well. Passing the entrance examination requires an advanced level of Czech language skills.
Information about enrolment for the Bachelor’s Degree Studies is available on
www.phil.muni.cz
Contact: PhDr. Vlasta Dvořáčková – Head of Studies Department, Faculty of Arts

Bachelor’s Degree Studies Programme
Bachelor’s Degree Studies of Czech for Foreigners is intended as a three-year (six-term) study
and students graduate in a Comprehensive Examination in Czech.
Students obtain Bc. degree after their successful graduation.
Three departments of Faculty of Arts are guaranteeing the education of this programme:
Department of Czech for Foreigners http://www.phil.muni.cz/kabcest/index.php
Department of Czech Language http://www.phil.muni.cz/cest/index.php
Department of Czech Literature and Library Science http://www.phil.muni.cz/clit/
Prerequisites for the Comprehensive Examination in Czech:
a/ credits for obligatory and compulsory elective subjects according to the study programme
b/ participation in Bachelor's Diploma Thesis Seminar and delivery Bachelor's Diploma
Thesis to the supervisor*
c/ participation in the courses of Philosophy and Sports that are obligatory for all Masaryk
University

*Students can choose if they are going to write their Bachelor's Diploma Thesis at the
Department of Czech Language or at the Department of Czech Literature and Library
Science.

Number of credits necessary before passing of the Comprehensive Examination in
Czech:
SPORTS
PHILOSOPHY
BACHELOR’S DIPLOMA THESIS SEMINAR
BACHELOR’S DIPLOMA THESIS
OBLIGATORY AND COMPULSORY ELECTIVE SUBJECTS
THE MINIMUM NUMBER OF CREDITS

2
4
15
0
159
180

Study programme:
Each of the courses are defined by the code, atribution, the kind of examination (z =
inclusion, zk = examination, k = colloquium) and the number of available credits.
Students of Bachelor’s Degree Studies of Czech for Foreigners have to graduate in specified
number of obligatory subjects (credits A) and some credits for compulsory elective subjects
(credits B). All subjects are hold out by Department of Czech for Foreigners, Department of
Czech Language and Department of Czech Literature and Library Science.
For more details about the study programme see:
www.phil.muni.cz/kabcest/index.php
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"Czech Studies"

A six-month special Czech language course for foreigners including a rich programme of
lectures on various aspects of Czech society and culture. The course will be opened for a
minimum of five students in the winter semester of the academic year only.
Teaching
Eight academic hours teaching of Czech practical language skills per week + eight academic
hours of special lessons and lectures on selected topics per week.
Two academic hours of screening of Czech films (documentaries or movies) per week.
Duration
One semester (1 semester = 13 weeks).
Assessment
The course will end with a final test in practical Czech language skills in line with the relevant
level, on the basis of which certification of the results and of course attendance will be
provided.
Course description
The course aims to acquaint students not only with the Czech language, but also with other
subjects (in the form of lectures) which can be studied at the Faculty of Arts. It also aims to
offer a cultural historic map of the Czech Republic.
Lecturers
The lectures will be given by professors from the Faculty of Arts and the practical Czech
language skills will be taught by senior and assistant lecturers.
Price 1 200 EUR
Application – see Czech Language Courses for Foreigners
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Didactic and Practical Course

The course is for graduates of the Czech language who wish to teach the Czech language in
their own countries.
Upon request, we will send a detailed programme of these studies to those interested.
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Two-week Intensive Course of Czech for Foreigners – February 2011

A two-week intensive course of Czech for foreigners (for beginners, intermediate and
advanced students) will take place from 24 January to 4 February 2011.
The course programme entails five academic hours a day, i.e. 50 academic hours for the entire
course.
Price: 4 900 CZK (school fee)
This intensive Czech language course begins with an entrance test at 8.30 a.m.
on Monday 24 January 2011.
Applicants can enrol until 15 January 2011. Confirmation of your admittance to the course
will be sent in January 2011. The number of available places is limited.

6. Přihláška do Intenzivního kurzu češtiny pro cizince – únor 2011
Application to participate in the Intensive Czech Course for Foreigners – February 2011

24. 01. – 04. 02. 2011
Příjmení (Surname): .................................................................................................................
Jméno (First Name): .................................................................................................................
Datum narození (Date of Birth): ...........................................................................................
Národnost (Nationality): ..........................................................................................................
Státní občanství (Citizenship): ................................................. Pohlaví (Sex): .................
Adresa (Address): …………………………………………………………………………....
Tel.: ........................................ Fax: .......................... E-mail: .............................
Číslo cestovního pasu (Passport Number): ........................................................................
Skutečný stupeň znalosti českého jazyka (My real knowledge of Czech):*
* začátečník (beginner)
* mírně pokročilý (intermediate)
* pokročilý (advanced)

Délka studia češtiny (How long have you been studying Czech?): .....................................
Češtinu studuji – adresa (Where you study Czech – address):
………………………………………………………………………………………………...…

Žádám o rezervaci ubytování na koleji:
(I wish to reserve accommodation in the students' hostel)

ANO (Yes)

NE (No)

Datum (Date): .............................

Podpis (Signature): ............................................

* Označte zvolenou variantu (Indicate as appropriate)
Application (for printing) is available in file „Přihlášky“.

Scholarship Holders for Czech Studies
The Vice Dean of the Faculty of Arts, Masaryk University, awards six and the Department of
Czech for Foreigners awards four three-month scholarships, each worth 6 000 Czech crowns
per month for studying Czech language, literature and culture.
These scholarships always run from October to December of the academic year and are
intended for students of foreign universities (Czech studies).
Applicants should have a good knowledge of Czech in order to be able to follow the lectures
and attend the seminars conducted in Czech.
In exceptional cases this scholarship may be awarded to students of other subjects as well
(psychology, sociology, English, German and Romance languages and literature, etc.). Award
of this scholarship is conditional on applicants having duly agreed matters with their
respective institution beforehand.
Scholarship holders can use the students' canteen, and accommodation will be arranged for
them in halls of residence. The cost of a single bed in a double room is about 3 000 Czech
crowns per month.
The scholarship does not include health insurance.
The application form, with a brief CV and at least one letter of recommendation from a
professor of the Czech language at your home university, should be submitted no later than
30 April of the academic year.
You will be informed of the outcome by 30 June of the academic year.
PhDr. Jan Pavlík
Vice Dean for Bachelor’s and Master’s Degree Studies and External Relations
Department of External Relations
Faculty of Arts, Masaryk University
Contact address:
PhDr. Eva Rusinová
Department of Czech for Foreigners
Faculty of Arts, Masaryk University
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Czech Republic
tel.:

+420 549 495 970

fax:

+420 549 491 525

e-mail: eva@phil.muni.cz

Teaching Staff
Head of Department
PhDr. Eva Rusimová
e-mail: eva@phil.muni.cz
tel.: + 420 549 49 5970
Academic Staff
PhDr. Eva Rusinová
e-mail: eva@phil.muni.cz
tel.: + 420 549 49 5970
Treasurer
Jaroslava Vybíralová
e-mail: bohem@phil.muni.cz
tel.: +420 549 49 5970
Secretary
Mgr. Grazyna Lachmanová
tel.: +420 549 49 5970
fax: +420 549 49 1525
External Staff Members
Mgr. Eva Černá
Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
Mgr. Gorana Kameníková
PhDr. Hana Konečná
Mgr. Aldina Logara
Mgr. Biljana Manolova, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
PhDr. Karla Miloševičová
Mgr. Zuzana Muchová
Mgr. Agnieszka Janiec-Nyitrai
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
Mgr. Stanislava Spinková
prof. PhDr. Milan Suchomel
Mgr. Hana Svobodová
PhDr. Milena Šipková, CSc.
doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc.
PhDr. Marie Anna Večeřová
PhDr. Anna Vonková
Mgr. Taťána Vykypělová, Ph.D.

PhDr. Lea Vyskočilová
e-mail: leav@phil.muni.cz
tel.: +420 549 49 8277

