
Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium 
 
 
ASIJSKÁ STUDIA 
 
specializace:    
japanologie 
koreanistika 
 
volba specializace: závazně v přihlášce; na každou specializaci je třeba podat samostatnou 
přihlášku, lze podat i přihlášky na více specializací  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): japonská studia 20; 
koreanistika 16 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): japonská studia 
125; koreanistika 100 
předpokládaný počet přijímaných: japanologie 20; koreanistika 18  
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; 
kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze 
kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě 
specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci 
(samostatné studium) 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
Specializace japanologie 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) znalost českého jazyka v rozsahu středoškolského učiva (max. 6 bodů) 
2) znalost angličtiny v rozsahu středoškolského učiva (max. 10 bodů) 
3) znalost japonských reálií a reálií zemí východní Asie (jazykověda, literatura, dějiny, 

společnost, umění, myšlení, česko-japonské vztahy) (max. 34 body) 
 

2. kolo – ústní část:  
1) znalost japonských slabičných abeced (hiragana, katakana) a jejich transkripčních 

pravidel (max. 12 bodů) 
2) aktivní znalost čínských znaků (kandži) – seznam příslušných znaků bude zveřejněn 

na webové stránce Ústavu Dálného východu (max. 8 bodů)  
3) znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby (max. 20 bodů) 
4) předpoklady a motivace ke studiu, včetně jazykového projevu (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam přečtené literatury k oboru (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)  
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 
udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu)  
 



informace o uplatnění absolventů: 
Bakalářský program je koncipován tak, aby vyhověl dvěma základním požadavkům na 
uplatnění absolventů: 

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 program 
nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti 
lingvistiky, literatury, dějin, společnosti, umění atp.) 

 
 
Specializace koreanistika 
 
požadavky ke studiu a k přijímací zkoušce: 
Obecné studijní předpoklady pro oblast humanitních věd, historicko-kulturní povědomí o 
regionu Dálného východu a Koreje, schopnost souvislého písemného a ústního projevu, 
motivace projevená oborovými znalostmi nad rámec běžného středoškolského vzdělání a 
doložená seznamem oborové četby, znalost angličtiny (B2), znalost korejského písma 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
1. kolo – písemná část  

1) test z anglického jazyka (max. 10 bodů) – 30 minut 
2) test obecných studijních předpokladů (max. 25 bodů) – 30 minut 
3) esej na dané téma (max. 15 bodů) – 30 minut 

 
2. kolo – ústní část  

1) souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče ke studiu (max. 15 bodů)  
2) diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby předloženého v tištěné podobě 
(max. 20 bodů) 
3) otázky všeobecného charakteru k regionu severovýchodní Asie se zaměřením na Koreu 

(základní geografické údaje, význačné dějinné události, kulturní fenomény atd.) (max. 
15 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Uchazeč u ústní části předkládá a odevzdává podepsaný seznam nastudované literatury 
vztahující se k oboru. 
K nahlédnutí je možné předložit vlastní seminární a jiné práce (neodevzdává se a nehodnotí 
se!) 
 
 
 



Seznam vybrané doporučené literatury: 
Buzo, Adrian. Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje. Překlad Jiří Gojda. 1. vyd. 

v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 343 s. ISBN 80-7341-118-0. 
Demick, Barbara. Není co závidět: obyčejné životy v Severní Koreji. Zlín: Kniha Zlin, 2014. 353 

s. Tema; sv. 18. ISBN 978-80-7473-159-4. 
Eckert, Carter J. et al. Dějiny Koreje. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 387 s. 

Dějiny států. ISBN 80-7106-411-4 
Glomb, Vladimír a Miriam Löwensteinová. Korejská náboženství. Praha: Togga, 2014. Dálný 

východ. ISBN 978-80-7476-066-2 
Gruberová, Ivana M., ed. Jak se prodavač papíru stal buddhou: korejské buddhistické legendy. 

Překlad Ivana M. Gruberová. Vyd. 1. Praha: DharmaGaia, 2006. 186 s. Klasická knižnice 
Východu; sv. 3. ISBN 80-86685-50-0 

Harden, Blaine. Útěk z Tábora 14: autentické svědectví z pracovních táborů v Severní Koreji. 
Vyd. 1. Praha: Ikar, 2013. 207 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-249-2181-5 

Cheng, Anne a Lomová, Olga, ed. Dějiny čínského myšlení. Překlad Olga Lomová. 1. vyd. Praha: 
DharmaGaia, 2006. 688 s. ISBN 80-86685-52-7 

Irjŏn. Samguk jusa: nepominutelné události Tří království. Překlad Miriam Löwensteinová a 
Marek Zemánek. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 415 s. 
Mythologie. ISBN 978-80-7422-176-7 

Kang, Čchŏl-hwan a Rigoulot, Pierre. Pchjongjangská akvária. Překlad Anna Lukavská a Erik 
Lukavský. Vyd. 1., dotisk [i.e. 2. vyd.]. Praha: Agite/Fra, 2011. 206 s. Lidská práva a 
literatura. ISBN 978-80-86603-92-6 

Kim, Jŏng-ha et al. Loď pokladů: antologie moderní korejské povídky. Překlad Blanka Ferklová 
et al. Vyd. 1. V Praze: Nová vlna, 2012. 184 s. ISBN 978-80-85845-22-8 

Kim, Man-Džung. Sen devíti z oblaků. Překlad Miriam Löwensteinová. Praha: Reflex, 1992. 137 
s. Edice K. ISBN 80-900857-3-3 

Löwensteinová, Miriam a Pucek, Vladimír. Studie z dějin starší korejské literatury. Vyd. 1. 
Praha: Karolinum, 2006. 338 s. ISBN 80-246-1163-5 

Löwensteinová, Miriam, ed. a Olša, Jaroslav, ed. Han Hŭng-su: otec československé koreanistiky: 
korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20. století. Vyd. 1. Praha: 
Nová vlna, 2013. 446 s. ISBN 978-80-85845-36-5 

Löwensteinová, Miriam, ed. Chci se stát kočkou: Antologie současné korejské prózy. Vyd. 1. 
Praha: Nová vlna, 2016, 196 s. ISBN: 978-80-85845-54-9 

Min, Jonghwan a Jun, Čchiho. Korejská mise do Ruska: deníky Min Jonghwana a Jun Čchihoa z 
roku 1896. Vydání první. Praha: Togga, spol. s r.o., 2016. 293 stran. Dálný východ; 2. 
svazek. ISBN 978-80-7476-101-0 

Myers, B. R. Nejčistší rasa: jak Severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět. Praha: 
Ideál, 2013. 236 s., [16] s. obr. příl. Dějinné zvraty a souvislosti; sv. 12. ISBN 978-80-
86995-25-0 

Pucek, Vladimír, ed. Tváře a osudy: moderní korejské povídky. Vyd. 1. Praha: Brody, 1999. 350 
s., [4] s. obr. příl. Východní řada. ISBN 80-86112-14-4 

Pucek, Vladimír, ed. Jasná luna v prázdných horách: korejské básnictví 14. - 19. století. Překlad 
Petr Borkovec a Vladimír Pucek. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 188 s. Klub přátel poezie, 
Základní řada. ISBN 80-7185-408-5. 

Pucek, Vladimír, ed. Ukradené jméno: moderní korejské povídky. Vyd. 1. Praha: Brody, 2006. 
281 s. ISBN 80-86112-25-X 

 
Další oborová literatura (odborná, překladová, populární) dle zájmu uchazeče, viz např. 
nakladatelství Argo 2011–2016 apod. Informace o novějších publikacích je možné získat na 
koreanistickém portálu korea.ff.cuni.cz.  
 



informace o uplatnění absolventů: 
Koreanistika na FF UK je specializace v rámci studijního programu Asijská studia, u níž je 
kladen důraz na teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou 
výuky z oblasti kultury, zejména duchovní. U absolventů bakalářského stupně se předpokládá 
zvládnutí mluvené a psané korejštiny na středně pokročilé úrovni, kritická práce s psanými 
zdroji a zevrubný kulturně-historický přehled z dané oblasti. Dosažené znalosti a dovednosti 
by měly umožnit pokračování v navazujícím magisterském studiu na českých či zahraničních 
univerzitách i uplatnění v praxi (kulturní a vzdělávací instituce, státní orgány, soukromé 
firmy, oblast cestovního ruchu apod.) 
  

 
JIHOVÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA  
 
specializace:   
jihoslovanská studia 
albanistika 
rumunistika 
 
volba specializace: předběžně v přihlášce ke studiu, závazně při zápisu 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 29  
předpokládaný počet přijímaných: 40 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze   
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška 

1) obecná jazykověda (max. 34 bodů) 
2) dějiny a současná společensko-politická situace jihovýchodní Evropy (max. 33 

bodů) 
3) literatury jihovýchodní Evropy (zaměření na literaturu specializace) (max. 33 

bodů)  
 

Od uchazečů se v příjímacím řízení očekává prokázání základního přehledu a orientace 
v uvedených oblastech. Zkouška se opírá o předložený seznam přečtené literatury. Seznam 
doporučené literatury je k dispozici na webových stránkách katedry.  

 
další požadavky ke zkoušce:  
 seznam četby – odevzdává se u přijímací zkoušky 
 materiály prokazující dosavadní zájem o obor (písemné, seminární a závěrečné práce, 

publikované články aj.) – předkládají se u přijímací zkoušky zkušební komisi 
k nahlédnutí 

 
přípravný kurz: nekoná se  
 
 



další informace:  
kjbs.ff.cuni.cz (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií) – sekce Uchazeč 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi ovládají znalosti zvoleného jazyka na stupni B2 podle standardů 
Evropského referenčního rámce pro jazyky, disponují komplexními znalostmi 
historie, politických reálií, literatury a kultury regionu jihovýchodní Evropy. Po 
odborné stránce jsou tak připraveni pro práci v multijazykovém prostředí 
příslušného regionu a v odpovídajících strukturách EU s orientací na areál 
jihovýchodní Evropy, jsou schopni monitorovat a interpretovat vývoj dění v regionu, 
vytvářet analytické materiály pro využití v oblasti státních služeb a pro potřeby 
soukromé sféry.  
Konkrétně se mohou: 
- uplatnit na Ministerstvu zahraničí ČR (velvyslanectví, pražská centrála, Česká kulturní 
centra), Ministerstvu vnitra ČR (azylová problematika, imigrace, uprchlíci), Ministerstvu 
obrany (zahraniční mise), Ministerstvu kultury; 
- působit na jazykových školách, v knihovnách, muzeích, galeriích; 
- věnovat se překladatelství (krásná i odborná literatura), tlumočnictví, soudnímu 
tlumočnictví; 
- poskytovat turistické služby a poradenství (včetně incomingové turistiky), průvodcovství; 
- působit v novinách a televizi či na internetovém zpravodajství; 
- jako specialista na oblast Balkánu se uplatnit v soukromých i státních firmách (Czech 
Trade, Czech Invest, ČEZ aj.) nebo v neziskových organizacích, nadacích či v charitativních 
organizacích (Člověk v tísni, ADRA). 
 
Absolventi bakalářského stupně mají také veškeré odborné předpoklady pro 
pokračování ve studiu navazujících magisterských studijních programů se 
zaměřením na filologii, historii, politologii, kulturologii a mezinárodní vztahy, a dále 
na postgraduálním stupni studia. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
LOGIKA   
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): -; v akademickém 
roce 2017/2018: 26 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): -; v akademickém 
roce 2017/2018: 50 
předpokládaný počet přijímaných: 25 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: lze. Od přijímací zkoušky lze upustit, pokud 
uchazeč splní níže uvedenou podmínku: uchazeč postoupil v České nebo Slovenské 
republice do ústředního kola Matematické olympiády (kategorie A nebo P) nebo byl v České 
nebo Slovenské republice úspěšným řešitelem krajského kola Matematické olympiády 
(kategorie A, B, C nebo P). Žádost lze podat do 30. 4. 2019. 
  
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 



popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) Matematika v rozsahu středoškolské matematiky na školách gymnaziálního typu. 
Důraz je položen na schopnost logického úsudku (účelem zkoušky není ověřování 
memorovaných vzorečků). Všichni uchazeči obdrží na začátku přijímací zkoušky 
stejnou sadu příkladů k rozmyšlení. Připravené řešení příkladů a diskuse nad jejich 
řešením se hodnotí v rozmezí od 0 do 100 bodů (u každého příkladu bude uveden 
počet bodů, které lze jeho vyřešením získat, přičemž součet všech bodů je 100). 
Seznam témat, včetně typových příkladů, je uveden na webových stránkách katedry 
logiky, logika.ff.cuni.cz. 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 
logika.ff.cuni.cz (Katedra logiky) 
    
informace o uplatnění absolventů: 
Logika je teoretickým programem, ve kterém se uplatňují matematické metody a který je 
aplikovatelný v matematice, teoretické informatice a specifických oblastech filosofie. Dále 
logika souvisí zejména s lingvistikou nebo s právní vědou, avšak její absolventi se uplatňují v 
celé řadě dalších oborů, pokud je v nich potřebné vytváření pojmů, práce s příčinností a 
důsledkem nebo použití kvantitativních metod. Absolvent studia logiky je připraven k 
dalšímu studiu logiky nebo příbuzných programů v navazujícím magisterském stupni a v 
doktorském studiu, pokud se rozhodne pro akademickou dráhu. Uplatní se ale dobře i mimo 
akademickou oblast všude tam, kde je nutné systematické myšlení, kde se pracuje s 
formalizovanými texty, jako jsou počítačové programy nebo návrhy pravidel a zákonů, a kde 
se navrhují datové struktury. Mohou to být například softwarové nebo právní firmy, státní 
správa či vzdělávací instituce. 
 
 

 
 
OBECNÁ LINGVISTIKA 
  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 19 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 50  
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: lze. Od přijímací zkoušky na program obecná 
lingvistika lze upustit v případě účastníků České lingvistické olympiády, kteří se umístili na 
prvních třech místech v národním kole. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky je nutné 
podat nejpozději 10. 5. 2019. 
  
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
  
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 



1) test studijních předpokladů pro lingvistickou analýzu (schopnost pozorování a 
srovnání jevů v češtině a angličtině, schopnost logického myšlení při práci s 
neznámým jazykovým materiálem) (max. 50 bodů) 

 
2. kolo – ústní část: 

1) motivace ke studiu, diskuse na základě životopisu a seznamu prostudované 
literatury (obojí se odevzdává ústní části přijímací zkoušky) (max. 14 bodů) 

2) stavba a funkce mateřského a studovaného cizího jazyka (max. 18 bodů) 
3) odpovědi na otázky k vybraným úryvkům z odborné literatury, jejichž seznam je 

zveřejněn na webových stránkách Ústavu obecné lingvistiky 
(ling.ff.cuni.cz/uchazec/lingvistika/bc/prijimacky.php) (max. 18 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: životopis a seznam prostudované literatury 
  
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 
ling.ff.cuni.cz (Ústav obecné lingvistiky) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména v těchto oblastech: 

 poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní 
komunikace, 

 práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci, 
 práce ve státní správě – odborník pro vnitřní a vnější komunikaci, 
 práce na slovnících a jazykových korpusech, 
 práce na lingvistických aplikacích v oblasti IT, 
 asistenční práce při sociologických výzkumech, 
 redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost 

jazykových projevů, 
 oblast reklamy, pojmenovávání produktů, míst etc. 

 
 

 
PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 30 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 100  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, 
přístupy, historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické 
znalosti na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 50 bodů) 



2. kolo – ústní část  
1) motivace uchazeče ke studiu programu pedagogika (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, 

témata a problémy oboru a jejich prezentace) (max. 40 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  
životopis, seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací 
zkoušky) 
 
přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na pedagogika.ff.cuni.cz 
 
další informace: 
pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent bakalářského studijního programu pedagogika je po odborné stránce připraven 
zvládat nároky navazujícího magisterského studia pedagogiky i programů příbuzných, 
budou-li koncipovány jako navazující magisterské programy na veřejných i soukromých 
vysokých školách, např. andragogika, sociální práce, školní management apod. Zároveň je 
absolvent připraven orientovat se na trhu práce, nalézat odpovídající uplatnění v profesích, 
jejichž základem je výchova dětí a mládeže, a adaptovat se na potřeby praxe. 
 
 

 
 
PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: kombinované bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 43  
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem  
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) základní orientace v oblasti pedagogiky a psychologie (základní pojmy, problémy, 
přístupy, historie), historické, literární, uměnovědné a filozofické, resp. sociologické 
znalosti na úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti (max. 50 bodů) 

2. kolo – ústní část  
1) motivace uchazeče ke studiu programu pedagogika (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, 

témata a problémy oboru a jejich prezentace) (max. 40 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  
životopis, seznam prostudované literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části přijímací 
zkoušky) 
 



přípravný kurz: koná se, informace budou zveřejněny na pedagogika.ff.cuni.cz 
 
další informace: 
pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent bakalářského studijního programu pedagogika je po odborné stránce připraven 
zvládat nároky navazujícího magisterského studia pedagogiky i programů příbuzných, 
budou-li koncipovány jako navazující magisterské programy na veřejných i soukromých 
vysokých školách, např. andragogika, sociální práce, školní management apod. Zároveň je 
absolvent připraven orientovat se na trhu práce, nalézat odpovídající uplatnění v profesích, 
jejichž základem je výchova dětí a mládeže, a adaptovat se na potřeby praxe. 
 
 

 
SINOLOGIE 
  
forma a typ studia: prezenční bakalářské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 20 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 67  
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
bakalářského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 180 minut) 
1) test z anglického jazyka (max. 5 bodů) 
2) test všeobecných znalostí (lingvistika, historie, literatura, filozofie) (max. 15 bodů)  
3) test prokazující znalost čínských reálií a reálií zemí východní Asie (jazykověda, literatura, 
dějiny, společnost, umění, myšlení, česko-čínské vztahy) (max. 30 bodů) 
 
2. kolo – ústní část:  
1) ústní zkouška z anglického jazyka – četba a překlad (max. 5 bodů) 
2) znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby k oboru, včetně překladů 
literárních děl čínských autorů, u nichž se předpokládá, že uchazeč o nich pohovoří v širších 
historických souvislostech (max. 25 bodů) 
3) motivace a předpoklady ke studiu sinologie; součástí hodnocení je jazykový projev a 
kvalita seznamu přečtené literatury po obsahové i formální stránce (max. 20 bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam přečtené literatury k oboru (odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky)  
 
přípravný kurz: nekoná se 
 
další informace: 
udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu)  
   
 



informace o uplatnění absolventů: 
Bakalářský program je koncipován tak, aby absolventům poskytl znalosti a dovednosti 
potřebné pro samostatnou práci ve všech oblastech, které přicházejí do kontaktu s čínským 
světem a čínskou kulturou. Absolvent získá schopnost aktivně používat čínštinu v mluveném 
i psaném projevu (znalost moderní standardní čínštiny na úrovni B1 SERR) a základy 
klasického jazyka nezbytné pro práci s náročnějšími texty (včetně textů ze současnosti). 
Dále získá všestranný rozhled v oboru a schopnost vyhledávat podle potřeby relevantní 
sinologické informace a seznámí se se základy odborné práce v humanitních vědách. 
Uplatnění nalezne ve všech oblastech, které vyžadují přehled o dějinách a kultuře Číny a 
znalost čínského jazyka, zejména v orgánech státní správy, v zahraničním obchodu (jako 
zprostředkovatel mezikulturní komunikace), v turistickém ruchu, v kulturních institucích, v 
publicistice, při komunitním tlumočení, v humanitárních organizacích apod. 
Absolvování bakalářského studia sinologie je nezbytným předpokladem pro navazující 
magisterské studium v oboru.  
 

 


