
Pedagogická činnost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy  

 

Akademický rok 2000/2001 (výuka na oboru ukrajinština)  

 212. Dějiny ukrajinské klasické literatury (oba semestry: 1/2)  

 216. = 221. Dějiny ukrajinské literatury 20. století (oba semestry: 2/2)  

Akademický rok 2001/2002 (výuka na oboru ukrajinština)  

 216. Dějiny ukrajinské literatury 20. století (oba semestry: 2/2)  

Akademický rok 2002/2003 (výuka na oboru ukrajinština)  

 212. Dějiny ukrajinské klasické literatury (oba semestry: 1/2)  

 216. Dějiny ukrajinské literatury 20. století (oba semestry: 2/2)  

Akademický rok 2003/2004 (výuka na oboru východoevropská studia se specializací ukrajinistika)  

 UKR 22012. Literatura II. (ukrajinská literatura 19. století) (oba semestry: 1/1)  

Akademický rok 2004/2005 (výuka na oboru východoevropská studia se specializací ukrajinistika)  

 VSU 22012. Literatura II. (ukrajinská literatura 19. století) (oba semestry: 1/1)  

 VSU 22019  Literatura III. (ukrajinská literatura 20. století) (oba semestry: 2/2)  

Akademický rok 2005/2006 (výuka na oboru východoevropská studia se specializací ukrajinistika)  

 VSU 11017 = VSU 22012 Literatura II. (ukrajinská literatura 19. století) (oba semestry 2/2)  

 VSU 22019 Literatura III (ukrajinská literatura 20. století) (oba semestry 2/2)  

 VSU 22024 Literatura IV. (moderní ukrajinská literatura) (oba semestry 1/1)  

 

Akademický rok 2007/2008 (výuka na oboru východoevropská studia se specializací ukrajinistika, 
výuka na oboru východoevropská studia se specializací) 

 VSU 0412   Literatura II (ukrajinská lit. 19. stol.) (oba semestry 1/1) 

 VSU 0413   Dějiny kultury Ukrajiny (oba semestry 1/1) 

 VSU 424     Literatura IV (moderní literatura) (oba semestry 1/1) 

 VSU 428     Literární kurz (zimní semestr 2) 

 VSU 429     Výběrový seminář:  Literatura ukrajinské emigrace, současná ukrajinská literatura (analýza 
textů) (oba semestry 2/2) 

Akademický rok 2008/2009 (výuka na oboru východoevropská studia se specializací ukrajinistika, 
výuka na oboru východoevropská studia se specializací) 

 AVS 100037  Základní etapy historického vývoje východní Evropy 20. století (zimní semestr)  

 AUK 400123 Literatura III (20. stol.) (zimní, letní  2/0) 

 AUK 400123  Literární kurz (zimní semestr 1/1) 

 AVS 100046  Literatury východní Evropy II. (Konstituování novodobých literatur východní Evropy) 
(letní 2/0) 

Výběrové kurzy  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=3b3bd72d4c0974baa4005437b2366c44&tid=&do=predmet&kod=AVS100037
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=3b3bd72d4c0974baa4005437b2366c44&tid=&do=predmet&kod=AUK400123
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=3b3bd72d4c0974baa4005437b2366c44&tid=&do=predmet&kod=AVS100046


 AVES 00320  Interpretace vybraných děl ukrajinské literatury 20. století (VS) (zimní semestr O/2) 

 AVES 00322   Literatura ukrajinské emigrace (VS) (letní semestr 0/2) 

 

Akademický rok 2009/2010 (výuka na oboru východoevropská studia se specializací ukrajinistika, 
výuka na oboru východoevropská studia) 

 

Zimní semestr: 

 AUK 400130 Literatura IV. (moderní literatura) (2/0) 

 AVS 100052 Literatury východní Evropy III. (Moderní literatury východní Evropy), moderní ukrajinská 
literatura  (dělený kurz, 2/0) 

Výběrové kurzy 

 AVES 00355/356  Interpretace současné ukrajinské literatury (VS) (0/2) 

 AVES00353/354   Ukrajinská emigrace (VS) (0/2) 

 AVES00358/359   Problematika překladu současné ukrajinské literatury I. (0/2) 

Letní semestr: 

 AVS 100046 Literatury východní Evropy II. (Konstituování novodobých literatur východní Evropy), 
klasická ukrajinská literatura (2/0, dělený kurz)  

 AVS 100058 Literatury východní Evropy IV. (Současné literatury východní Evropy), současná ukrajinská 
literatura (dělený kurz, 2/0 čtyřikrát za semestr) 

Výběrové kurzy 

 AVES 00360/361/362 Problematika překladu současné ukrajinské literatury II. (0/2) 

 AVES 00363/364        Vybrané kapitoly z ukrajinské novodobé historie, ukrajinský nacionalismus (0/2) 

 AVES 00365/366        Vývoj česko-ukrajinských vztahů (0/2) 

 

Akademický rok 2010/2011 (výuka na oboru východoevropská studia se specializací ukrajinistika, 
výuka na oboru východoevropská studia) 

 

Zimní semestr: 

 AUK 400132 Lingvistický kurz II (stylistika, překladatelství) (dělený kurz, 2/0) 

 AUK 400133 Literární kurz (1/1) 

 AVS 100052 Literatury východní Evropy III. (Moderní literatury východní Evropy), moderní ukrajinská 
literatura  (dělený kurz, 2/0) 

Výběrové kurzy 

 AVES 00363/364  Vybrané kapitoly z ukrajinské novodobé historie, ukrajinský nacionalismus (0/2) 

 AVES005587/558 Vybrané kapitoly ze současné ukrajinské literatury (VS) (0/2) 

Letní semestr: 

 AVS500031 Areálové a evropské kontexty literatur východní Evropy II. (do konce 19. století) (dělený 
kurz, 2/0 – šestkrát za semestr) 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=3b3bd72d4c0974baa4005437b2366c44&tid=&do=predmet&kod=AVES00320
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=3b3bd72d4c0974baa4005437b2366c44&tid=&do=predmet&kod=AVES00322
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVS100052
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00355
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00353
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00353
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00359
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=3b3bd72d4c0974baa4005437b2366c44&tid=&do=predmet&kod=AVS100046
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVS100058
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00357
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00364
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00365
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AUK400132
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AUK400132
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AUK400133
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AUK400133
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVS100052
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00364
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00558
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVS500031
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVS500031


 AVS100046/AVS200031 Literatury východní Evropy II. (Konstituování novodobých literatur východní 
Evropy), klasická ukrajinská literatura (2/0, dělený kurz) 

 AVS 100058  Literatury východní Evropy IV. (Současné literatury východní Evropy), současná ukrajinská 
literatura (dělený kurz, 2/0 čtyřikrát za semestr) 

 AUK400131 Praxe (překladatelská) (0/2) 

Výběrové kurzy 

 AVES AVES00574/575 Problematika překladu současné ukrajinské literatury (VS) (0/2) 

 AVES00353/354           Ukrajinská emigrace (VS) (0/2) 

 AVES 000365/366        Vývoj česko-ukrajinských vztahů (0/2) 

Akademický rok 2011/2012 (výuka na oboru východoevropská studia) 

 AVS 500031 Areálové a evropské kontexty litertur východní Evropy II (19. století) 

 AVS 500076 Areálové a evropské kontexty literatur východní Evropy III (20. století) 

 AVS 100046 Literatury východní Evropy II (Konstituování novodobých literatur východní Evorpy), 
klasická ukrajinská literatura 

 AVS 200046 Literatury východní Evropy III (Moderní literatury východní Evorpy), moderní ukrajinská 
literatura 

 AVS 200047 Literatury východní Evropy IV (Současné literatury východní Evropy), současná ukrajinská 
literatura  

 AVS 500090 Nacionalismus a národně formativní procesy ve východní Evropě II (20. století) 

 AVS 500077 Východní Evropa a české země (dějiny politických, sociálních a kulturních vztahů) (do 
konce 19. století) 

 

Výběrové kurzy: 

 AVES 00637 Problematika překladu současné ukrajinské literatury I 

 AVES 00642 Ukrajinská emigrace  

 AVES00635 Vybrané kapitoly z ukrajinské novodobé historie, ukrajinský nacionalismus 

 AVES 00634 Vybrané kapitoly ze současné ukrajinské literatury 

 AVES 00640 Vývoj česko-ukrajinských vztahů  

 

Akademický rok 2012/2013 (výuka na oboru východoevropská studia) 

 AVS 500076 Areálové a evropské kontexty literatur východní Evropy III (20. století) 

 AVS 200046 Literatury východní Evropy III (Moderní literatury východní Evorpy), moderní ukrajinská 
literatura 

 AVS 500069 Překlad odborných textů ze zvoleného areálového jazyka (ukrajinština) 

Výběrové kurzy: 

 AVES 00637 Problematika překladu současné ukrajinské literatury I 

 AVES 00642 Ukrajinská emigrace  

 AVES 00634 Vybrané kapitoly ze současné ukrajinské literatury 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVS100046
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVS200031
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=3b3bd72d4c0974baa4005437b2366c44&tid=&do=predmet&kod=AVS100046
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=3b3bd72d4c0974baa4005437b2366c44&tid=&do=predmet&kod=AVS100046
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVS100058
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AUK400131
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AUK400131
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00357
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00357
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00357
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00357
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00353
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00357
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=be1c698b0ecb739a93759ebfc79b6e48&tid=&do=predmet&kod=AVES00357

