NIZOZEMŠTINA
na FF UK
2022/2023

CO MŮŽETE DĚLAT
BĚHEM STUDIA
povídat si se špičkovými nizozemskými a vlámskými
vyučujícími hostujícími v Praze
vyjet na Erasmus do Amsterdamu, Bruselu, Gentu,
Leidenu nebo Utrechtu
zúčastnit se intenzivního jazykového kurzu
(Taalunie, Comenius)
získat mezinárodní certifikát Certificaat Nederlands
als Vreemde Taal (CNaVT)
zapojit se do studentských projektů
účastnit se překladatelských soutěží nebo je
vyhrávat

KONTAKT
Oddělení nederlandistiky
Ústav germánských studií FF UK
Místnost č. 418
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
irena.kozmanova@ff.cuni.cz
+420 221 619 292
www.ned.ff.cuni.cz
facebook.com/nederlandistika.praha
instagram.com/ned_ff_uk

PO STUDIU
překládat literární, odborné i praktické texty
pomáhat českým médiím rozumět nizozemské a
vlámské politice
pracovat v některém z oborů, v nichž nizozemsky
mluvící země udávají trend (např. digitální
bezpečnost, ochrana životního prostředí, design,
personální management, školství)
spoluutvářet budoucnost lidstva v české státní
správě, diplomatických službách, evropských
institucích nebo nizozemských firmách
pomáhat přemýšlet ostatním v akademickém
sektoru, vědě a výzkumu

PŘIJĎTE SE PODÍVAT
v konzultačních hodinách (lze domluvit e-mailem)
na některou z přednášek
na některou z našich veřejných akcí (sledujte FB)

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
sdružené nebo dvouspecializační
přijímací zkouška jednokolová (písemná)
předchozí znalost nizozemštiny se
nevyžaduje

CO SE U NÁS NAUČÍTE
mluvit, číst, psát a přemýšlet v nizozemštině
(z úrovně A0 na úroveň B2)
mluvit, číst, psát a přemýšlet o nizozemském
jazyce
poznat dobrou literaturu a některé její autory
osobně
poznat dobrý překlad
vyznat se v dějinách, kultuře a politice
nizozemsky mluvících zemí
psát práce, dělat referáty a týmově pracovat
na akademické úrovni běžné na
nizozemských a vlámských univerzitách

CO POTŘEBUJEME OD VÁS
nadšení
maturitní vysvědčení
přihlášku

Oblíbenou chybou při výběru studia je zabývat se
“uplatnitelností”. To je nesmysl. Co ty tři roky mezi tím (nebo
pět)? Rozhodujte se podle toho, čím je budete trávit – a s kým.
To je i pro mě důvod, proč jsem na nederlandistice. Udržet zde
studenty ale není snadné – často se jim nabídky práce totiž
hrnou už během studia. Kdo ale vydrží, má jistotu, že
“uplatnění” si bude vybírat sám, nikoli obráceně.
Irena Kozmanová, vyučující
Nizozemština platí za cenný šperk mezi poptávanými jazyky,
který stále ještě zůstává většině zájemců skryt. Tento
potenciál mě motivuje neustále se v ní zlepšovat, a k tomu je
Univerzita Karlova ideálním prostředím. Větrné mlýny a
dřeváky? Stereotyp, který na nederlandistice nehrozí!
Filip Frantál, student
S nederlandistikou jsem začal spolupracovat, když jsem navrhl
plakát pro mezinárodní literárněvědnou konferenci, kterou
pořádali. Občas totiž rád roztrhám nějaký nizozemský román
nebo odbornou literaturu a to prý je přesně ten kritický
přístup, který se zde snaží předávat i studentům. Mrzí mě, že
zatím nemohu studovat, ale se zájmem sleduji alespoň
nederlandistickou produkci o animal studies.

MAGISTERSKÉ STUDIUM
sdružené nebo dvouspecializační
přijímací zkouška jednokolová (písemné podklady)
znalost nizozemštiny se prokazuje motivačním
dopisem

CO SE U NÁS NAUČÍTE
mluvit, číst, psát a přemýšlet v nizozemštině
(z úrovně B2 na úroveň C2)
mluvit, číst, psát a přemýšlet o nizozemštině a
jazycích obecně
poznat dobrou literaturu a psát o tom recenze do
odborných periodik
vytvořit dobrý překlad
vyznat se v dějinách, kultuře a politice nizozemsky
mluvících zemí a zasahovat do nich
publikovat, přednášet a týmově pracovat třeba i na
nizozemských a vlámských univerzitách

Diesel, fanoušek
Studium nizozemštiny bylo pro mě jasnou volbou. Ráda
studuju jazyky, dozvídám se o jiné kultuře, zvycích, čtu cizí
literaturu všeho druhu. Zároveň jsem chtěla jazykové studium
s větším uplatněním, dosud méně známé a kde se netlačí
stovky absolventů. Obor Nederlandistiky toto vše nabízí, a to v
prostředí, ve kterém je přístup vyučujících osobnější a lidštější
než na velikých vysokoškolských oborech.
Tereza Nedvědová, studentka
Na první pohled by se mohlo zdát, že studium nizozemštiny
člověka vybaví pouze znalostí jazyka. Díky silným vazbám
oddělení nederlandistiky na nizozemské univerzity jsem ale
získal jedinečnou možnost vycestovat a navázat kontakty s
předními světovými vědci z oblasti lingvistiky i psychologie.
Tyto zkušenosti mi otevřely dveře k nynější práci na univerzitě
v Anglii, kde zkoumám, jak se vyvíjí náš mozek, když se učíme
cizí jazyk, nebo jak znalost jazyků napomáhá kreativnímu
myšlení.
Michal Kořenář, absolvent

CO POTŘEBUJEME OD VÁS
nadšení
bakalářský diplom
přihlášku

