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Text zprávy: 
 

Kristina Mikhalek 

3.ročník Husitská teologická fakulta Karlova Univerzita 

Turnovská 4/478,Praha 8, 180 00 

Zpráva z letní školy Slovenského jazyka SAS Studia Academica Slovaca 
Jemenuji se Kristina Mikhalek, je mi 22 let, žiji v Praze a studuji obor Husitská teologie – 

Judaistika na Husitské teologické fakukte Karlovy Univerzity. Pocházím z Ruské federací, 

proto nemám pro slovenský jazyk tak dobrý cit jaký by mohl mít rodilý mluvčí jazyku 

českého. Přesto, že umím češtinu poměrně dobře zůstává to pro mě cízím jazykem. 

Slovenčinu jsem se rozhodla učit jako další cízí slovanský jazyk(jelikož mám velký zájem o 

cízí jazyky, umím anglicky,hebresky,slovensky,momentálně se učím němčině ), k tomuto 

rozhodnutí mi pomohlo i mé okolí, které bylo převažně slovensko mluvící a nečemu jsem 

občas nerozuměla. Tak ze zájmu jsem začala navštěvovat kurs slovenského jazyka na 

Filozofické fakultě UK. Již v průběhu prvního semestru druhého ročníka jsem se rozhodla, že 

bych chtěla jít v rámci programu Ersamus+ na Slovnsko. Proto když jsem se dozvědela o 

možností jít na kurs slovenského jazyka, přišlo mi to jako výborná příležitost procvičit 

slovenčinu před výjezdem na semestrální pobyt. 

Na začátku bych rada uvedla nekolko technických poznámek tykajících se mé letní školy. Co se 

tyče dokumentů, musela jsem připravit pro rektorát krátký životopis a motivační dopis. Celou 

letní školu hradí slovenská strana, cestu hradí česká strana. Cestovala jsem vlakem s využitím 

ISIC slevy. Jízdenky jsem kupovala s předstíhem, proto cena byla relativně nízká 316 Kč tam 

a nazpět, což v porovnání například s českými drahami bylo pro mě velmi výhodné. 

Ubytovaní jsem měla zajíštené slovenskou stranou, takže o to se já stárat nemusela. Bydlela 

jsem na vysokoškolském koleje Družba. Velmi se mi líbilo, neměla jsem žadný problém. 

Není tam ale eduoaram nebo jiná wi=fi sít. Každý ale měl kabél, aby mohl se připojít, já 

bohužel neměla počítač se sebou. 

Ještě při vypnování formuláře jsem měla možnost zvolit úroven,kterou bych já chtěla navštevovat. 

Velmi mě zaujal kurs literární interpretací textu, i když to byl kurs pro pokročilých. Nebyla 

jsem jistá či to zvladnu. Ale po vstupnému testu, který jsme pslali první den, jsem pochopila, 

že zvolila ten správný kurs. Bylo to náročné, ale i tak jsem měla 80 percent. V podstatě každý 



se dostal na ten kurs, který zvolil, když neměl min jako 30 bodů. Nevím ale přesně tu 

bodovou hranici. Měli jsme v průběhu prvního týdnu kurs změnit. Základný program ponukal 

semináře pro začátočniky (A1,A2), pro mírné a střední pokročilý (B1,B2), jazykové kursy a 

speciolizované semináře pro pokročilých (lingvistická interpretacie, literární interpretací 

textu, translatologická intrpretacia, odborno – metodická příprava lektorů a učitele). Kromě 

základných seminářů, které probíhali ráno, součásti kursu jsou přednášky z oblasti jazyka, 

literatury, etnologii, polotologii,historie,vlastivědných disciplín.Tento rok například, což bylo 

pro mě velmi zajimavé, bylo výročí slovenské reformaci, preto jsme měli hodně lekcí 

souvísejících s Jozefom Hurbanom,evangelikami na Slovensku apod. Přednášky jsou 

publikované v sborníku Studia Academica Slovaca, ketré jsme obdrželi již počas letní školy. 

Měli jsme též fakultativní program tvorivé dielne, prezentacia slovnského umění (navštěva 

výstav,koncertů, premitani filmů). Program také zahrnuje exkurze po regionech Slovenska, 

které trvala tři dny ( s přespaváním v hotelu ). 

Na konci jsem obdržela certifikát s počtem absolvováných hodin. Také jsem dostala index, ve 

kterém byli rozepsané přednášky a semináře, které jsem navštivila. Program byl velmi živý a 

obsahlý. Po čas celé letní školy vždy k dizpozice byl tým asistentů, připravený pomoct s 

čímkoliv. 

Zavěrem bych rada podekovala Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků Husitské 

teologické fakulty, které mi tento výjezd umožnilo. Zvláště bych chtěla poděkovat panu Mgr. 

Antonínu Šedivému, který mi velmi pomohl. 

V Bratislavě dne 25.září.2017                                                             Mikhalek Kristina 

 


