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Podmínky přijímacího řízení na FF UK  
pro akademický rok 2014/2015 

- pro dodatečně vypsané bakalářské studium 
 

Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 
 

1. Základní informace, termíny  
 

• Informace: prijimacky@ff.cuni.cz 

• Termín podání přihlášek: 6. 6. 2014 

• Termíny konání přijímacích zkoušek: 
 
oborová přijímací zkouška: 25. 6. 2014 
náhradní termín přijímací zkoušky: 2. 7. 2014 
 

• Administrativní poplatek: 
520,- Kč za jednu přihlášku  
 
Údaje pro platbu: 
Banka: Komerční banka Praha 1 
Účet: 85631011/0100 
Konstantní symbol: 0308 
Variabilní symbol: 820001 
Specifický symbol: informačním systémem vygenerované číslo (šestimístný kód) 
SWIFT: KOMB CZ PP 
IBAN: CZ9601000000000085631011 
 
Platbu je možno provést převodem na účet, vkladem v bance na účet či v hotovosti 
v pokladně FF UK. 
 
Adresa majitele účtu: 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
 
Přijímací řízení tohoto dodatečně vypsaného oboru se v ostatních bodech řídí pravidly 
uvedenými v Podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015: 
http://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-podminky_text_14_15.pdf  
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Bakalářské studium 
 
Použité zkratky a vysvětlivky: MPP – maximální počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato v ak. roce 
2013/2014 
 

• JAPONSKÁ STUDIA 
 

forma a typ studia: prezenční bakalářské 
MPP: 15, U/P: 205/17 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem 
profil absolventa: 
Bakalářský program je koncipován tak, aby vyhověl dvěma základním požadavkům: 
(1) připravit studenta pro praxi: 

a) jazykově (zejména z hlediska pohotové komunikace v osobním i písemném styku), 
b) orientačně (od studenta se očekává dobrý všestranný rozhled v oboru, aby se v praxi vyrovnal i 
s rolí zprostředkovatele mezi tzv. „jinými“ kulturami; ze zkušeností dosavadních absolventů je 
zřejmé, že průpravu k zvládání odlišných společenských konvencí nelze podceňovat). 

(2) připravit studenta pro navazující magisterské studium: 
a) jazykově (plnohodnotné zvládnutí japonštiny je pro studenty velmi náročné; navrhovaný 
program jim má umožnit postupné zlepšování jazykových dovedností komplexně, tedy v souběhu 
náslechu a mluvení, četby a písemného vyjadřování). 
b) orientačně (student získá základní vzdělání v hlavních disciplínách, které obor nabízí a které 
jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti lingvistiky, literatury, dějin, společnosti, 
umění atp.) 

 
požadavky studia oboru:  
Upozorňujeme, že studium japonštiny je náročné na zrak. Mnohé učební materiály mají velmi malé 
fonty, čtení znaků samo o sobě zatěžuje zrak, studium proto není vhodné pro osoby s vážnějšími 
vadami zraku. S ohledem na tyto skutečnosti není možné požadovat při přijímacím řízení variantu 
testu se zvětšenými fonty. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (písemná) 
předměty/oblasti přijímací zkoušky: 

1) znalost češtiny v rozsahu středoškolského učiva  
2) znalost angličtiny  
3) znalost japonských slabičných abeced a znalost jejich transkripčních pravidel  
4) znalost japonských reálií  

další požadavky ke zkoušce: žádné 

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 


