
Odborné požadavky ke studiu – navazující magisterské studium 
 

Programy akreditované v českém jazyce 
 

 
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 navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): japonská studia 6; 
koreanistika 5 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): japonská studia 
8; koreanistika 12 
předpokládaný počet přijímaných: japanologie 16; koreanistika 16 
kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; 
kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského 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: 180 minut) 

1) esej v japonštině na zvolené téma (výběr ze 4–5 možností) (max. 50 bodů) 
2. kolo – ústní část 

1) diskuse nad podaným studijním projektem v českém jazyce (max. 50 bodů) 
Projekt zamýšleného studia má podobu krátkého eseje v českém jazyce v rozsahu 1 
normostrany a doprovází jej seznam relevantní literatury. Studijní projekt se předkládá 
na sekretariátě Ústavu Dálného východu FF UK nejpozději týden před termínem ústní 
přijímací zkoušky, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu sekretářky 
ústavu: Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz. 

 
další požadavky ke zkoušce:  
žádné 
 
další informace: udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent oboru je připraven: 

1) jazykově pro práci: překladatelů jak literárních, tak i vysoce odborných teoretických 
textů; tlumočníka pro jednání na nejvyšší úrovni v oblasti diplomacie, zahraničních 



vztahů, kulturní výměny, ekonomické spolupráce, zahraničního obchodu, cestovního 
ruchu, hromadných sdělovacích prostředků a podobně; odborníka pro výuku 
budoucích učitelů japonského jazyka; 

2) odborně pro interdisciplinární a komparativní studium v hlavních disciplínách, 
které obor nabízí a které jsou předpokladem pro následnou specializaci – v oblasti 
lingvistiky, literatury, dějin, myšlení a dalších stránek života moderní japonské 
společnosti; další akademickou dráhu v rámci doktorského studia jak na univerzitách 
(tuzemských či zahraničních), tak i ve výzkumných ústavech; pedagogické působení, 
zejména v oblasti odborné přípravy učitelů japonského jazyka (po doplnění nezbytné 
pedagogicko-psychologické přípravy); působení ve sféře jazykových služeb, 
diplomacie, kulturní výměny, zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce, 
cestovního ruchu, masmédií a dalších oblastech praktického života. 
 

Specializace koreanistika: 
 
požadavky studia oboru: 
Absolvované bakalářské studium filologicky zaměřeného oboru koreanistika. V případě 
absolventů jiných oborů je nutné prokázat adekvátní znalost korejského jazyka, literatury, 
dějin a kultury v rozsahu bakalářského studia koreanistiky (znalost jazyka je třeba doložit 
úspěšně složenou zkouškou TOPIK, úroveň 4 a vyšší).  
 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
popis přijímací zkoušky: 

1) souvislá prezentace tématu ze zájmové oblasti uchazeče v korejském jazyce (max. 30 
bodů) 

2) diskuse nad předloženým rámcovým plánem studijního projektu (max. 40 bodů) 
3) oborová zkouška dle plánovaného zaměření studenta v magisterském studiu (max. 30 

bodů) 
  
další požadavky ke zkoušce: 
U zkoušky uchazeč předkládá vypracovaný rámcový plán projektu, kterému by se chtěl 
věnovat v rámci navazujícího magisterského studia, včetně základního seznamu související 
odborné literatury, a prezentuje téma ze zájmové oblasti v korejském jazyce. 
 
další informace: udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu)  
 
informace o uplatnění absolventů: 
Koreanistika na FF UK je filologicky zaměřeným oborem, v jehož rámci je kladen důraz na 
teoretické i praktické studium jazyka, literatury a dějin s doplňující nabídkou výuky z oblasti 
kultury, zejména duchovní. U absolventů navazujícího magisterského stupně se předpokládá 
zvládnutí mluvené a psané korejštiny na pokročilé úrovni, včetně základů tlumočnických a 
překladatelských technik, kritická práce s psanými zdroji, zevrubný kulturně-historický 
přehled a odborné znalosti z oblasti užší specializace absolventa. Kromě práce v akademické 
a vzdělávací oblasti, mohou absolventi nalézt uplatnění také v oblasti kultury, diplomacie, 
sdělovacích prostředků, překladatelství a tlumočnictví, v domácích i zahraničních firmách, v 
cestovním ruchu apod. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 



HISTORIE – HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY 
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 15 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 25 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem 
Historie – obecné dějiny 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
požadavky studia programu: studium je náročné na zrak 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) dosavadní badatelské zkušenosti a výsledky, zájem o obor (max. 40 bodů) 
2) hospodářské dějiny (max. 30 bodů) 
3) sociální dějiny (max. 30 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  
Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární, 
ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor. Tyto materiály nejsou 
předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a 
proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se. 
 
další informace:  
uhsd.ff.cuni.cz (Ústav hospodářských a sociálních dějin) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolventi mají možnost buď pokračovat v doktorském studiu (moderních hospodářských a 
sociálních dějin nebo příbuzných programů), anebo se uplatnit ve státní správě, institucích 
společenskovědního a humanitního zaměření v republikovém i zahraničním měřítku. 
 
 

 
 
HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY  
 
specializace: Civilizace a kultura středověké Evropy; Dějiny novověku se zaměřením na 
dějiny Evropy; Nejnovější dějiny se zaměřením na dějiny mezinárodních vztahů; Obecné a 
komparativní dějiny; Ibero-amerikanistika – dějiny Latinské Ameriky 
volba specializace: předběžně u přijímací zkoušky, závazně u zápisu   
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 29 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 42 
předpokládaný počet přijímaných: 45 



kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem 
Historie –hospodářské a sociální dějiny a Historie – české dějiny v evropském kontextu 
 
 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
požadavky studia programu:  
Studium historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů 
v několika evropských jazycích. 
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)  
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) obecné dějiny (evropské i světové) – na základě seznamu literatury (max. 40 bodů)
      

2) specializace (v závislosti na tématu bakalářské práce) (max. 40 bodů)  
  

3) všeobecný kulturně-politický přehled (max. 20 bodů)  
 

další požadavky ke zkoušce:  
Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární, 
ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor. Podepsaný seznam 
prostudované odborné a populárně naučné literatury je předmětem bodového hodnocení, a 
proto se odevzdává. Seznam literatury je východiskem k formulování otázky v 1. okruhu 

ústní zkoušky (obecné dějiny) a lze za něj získat maximálně 10 bodů (z celkových 40 za tento 

okruh). Případné seminární, ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o 
obor, resp. další materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k 
vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se. 
 
další informace:  
usd.ff.cuni.cz (Ústav světových dějin)     
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent získal komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním 
vývoji především evropské a americké společnosti, prohloubené o studium v jednom z 
nabízených modulů (dějiny středověku, novověku, nejnovější doby, obecné a komparativní 
dějiny a dějiny Latinské Ameriky). Je vybaven potřebnými faktografickými a 
metodologickými znalostmi (včetně elektronického získávání informací) k tomu, aby mohl 
samostatně a na základě relevantních argumentů interpretovat historické dění a samostatně 
řešit vědecké problémy. 
 
 

 
 
LOGIKA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: -; v akademickém roce 2017/2018: 3  
počet přihlášených v minulém akademickém roce: -; v akademickém roce 2017/2018: 5 



předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
navazujícího magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
ústní zkouška 

1) Látka odpovídající hlavním předmětům vyučovaným v bakalářském programu 
logika:  

 klasická logika I, II (max. 40 bodů) 
 teorie množin a vyčíslitelnost (max. 40 bodů) 
 filosofie logiky (max. 20 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce: žádné 
 
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 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 navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 7 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 17 
předpokládaný počet přijímaných: 15 
kombinovatelnost: pouze sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
navazujícího magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Na základě žádosti lze upustit od přijímací 
zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního 
programu/oboru Obecná lingvistika nebo programu/oboru srovnatelného, přičemž jeho 
celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle 
doporučeného rozvržení studia.  
  
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
  
 



popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut) 

1) analýza jazykového materiálu (max. 20 bodů) 
2) běžné lingvistické pojmy a termíny (max. 15 bodů) 
3) pracovní znalost angličtiny – porozumění textu (max. 15 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) diskuse k odborné literatuře podle seznamu prostudované literatury (odevzdává se 

u ústní části zkoušky) (max. 20 bodů) 
2) nástin specializačního zájmu, diskuse na základě ukázky písemné práce (viz níže) 

(max. 15 bodů) 
3) přehled odborné činnosti podle životopisu (odevzdává se u ústní části zkoušky) 

(max. 15 bodů) 
  
další požadavky ke zkoušce:  
písemná práce – seminární nebo kvalifikační práce nebo její část (předkládá se k nahlédnutí 
u ústní části zkoušky) 
  
další informace:  
ling.ff.cuni.cz (Ústav obecné lingvistiky) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent se může uplatnit ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v 
nejrůznějších souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků. Jde například o 
různé ústavy Akademie věd ČR, v. v. i. (Ústav pro jazyk český, Psychologický ústav, 
Slovanský ústav, Orientální ústav aj.), různé vysoké školy (FF UK, FSV UK, PF UK aj., fakulty 
dalších univerzit, včetně zahraničních). 
Dále se absolvent může uplatnit v řadě prakticky zaměřených oblastí. Bude přínosem všude, 
kde je třeba přesné logické analýzy, kvalitní a přesné komunikace, kritické práce s odbornou 
literaturou atd. Sem patří např.: 

 práce analytika v marketingových firmách, kde se mj. pracuje na vymýšlení nových 
pojmenování výrobků, 

 uplatnění ve firmách pracujících na automatizované komunikaci v přirozeném jazyce 
mezi počítačem a živým mluvčím, 

 výzkum i aplikace počítačového dekódování přirozeného jazyka, 
 lingvisticky zaměřené forenzní činnosti (státní správa, právní oblast, oblast 

vyšetřování, např. jazykové poradenství v soudních přích, při přípravách 
legislativních materiálů aj.), 

 práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci, 
 práce ve státní správě – expert pro vnitřní a vnější komunikaci, 
 poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní 

komunikace, 
 redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost 

jazykových projevů, 
 oblast reklamy, mediální poradenství. 

 

 
 
PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 9 



počet přihlášených v minulém akademickém roce: 15 
předpokládaný počet přijímaných: 30 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
navazujícího magisterského 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) test obsahuje otázky z následujících oblastí: pedagogické a psychologické disciplíny, 
sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia pedagogiky (max. 50 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) motivace uchazeče ke studiu pedagogiky (pohovor nad seznamem prostudované 

odborné literatury; prioritně se očekává literatura pedagogická) (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, 

témata a problémy oboru a jejich prezentace) (max. 40 bodů) 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na navazující 
magisterský obor Sociální pedagogika. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části)  
 
další informace:  
pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů 
vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně 
patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky 
vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná 
zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, dovede 
projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky. 
 
 

 
 
PEDAGOGIKA  
 
forma a typ studia: kombinované navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 41 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 19  
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) test obsahuje otázky z následujících oblastí: pedagogické a psychologické disciplíny, 
sociologie a filozofie v rozsahu bakalářského studia pedagogiky (max. 50 bodů) 

2. kolo – ústní část 
1) motivace uchazeče ke studiu pedagogiky (pohovor nad seznamem prostudované 

odborné literatury; prioritně se očekává literatura pedagogická) (max. 10 bodů) 
2) oborové předpoklady (odborná literatura, vědomosti z oboru a příbuzných věd, 

témata a problémy oboru a jejich prezentace) (max. 40 bodů) 
 
Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na navazující 
magisterský obor Sociální pedagogika. 
 
další požadavky ke zkoušce:  
seznam prostudované odborné literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní části)  
 
další informace:  
pedagogika.ff.cuni.cz (Katedra pedagogiky)  
   
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven poznatky z oblasti teorií vývoje osobnosti, zákonitostí učení, modelů 
vyučování, školské legislativy a řízení školství, sociálního kontextu žáka, sociálně 
patologických jevů dětí a mládeže, má znalosti zásad práce se žáky se specificky 
vzdělávacími potřebami a dovede je uplatňovat v praxi, zná školská a neškolská výchovná 
zařízení vládního a nevládního sektoru. Ovládá metody vědecké práce v pedagogice, dovede 
projektovat a realizovat vědecký výzkum a interpretovat jeho výsledky. 
 
 

 
 
PSYCHOLOGIE  
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 68 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 207 
předpokládaný počet přijímaných: 65 
kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
požadavky studia programu:  
Profil absolventa pětiletého strukturovaného studia programu psychologie směřující k 
výkonu profese psychologa od uchazeče vyžaduje:  

 totožné oborové zaměření v bakalářském studiu,  
 odpovídající motivaci ke studiu i profesi psychologa, 
 rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační 

dovednosti, osobnostní stabilitu a zralost. 
 
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní) 
 
popis přijímací zkoušky:  
1. kolo – písemná část (doba trvání: 50 minut) 



1) test znalostí z psychologické metodologie a základů statistiky; test znalostí 
z psychologie (obecné, sociální, vývojové, psychologie osobnosti) (max. 50 bodů) 

2) volné písemné zpracování dvou zadaných úkolů s psychologickou tematikou ve 
formě krátké eseje, která je pak součástí hodnocení ústní části zkoušky (2. kolo, bod 
1). 

 
Algoritmus výpočtu bodového zisku za písemnou část:  
Počet správných odpovědí v každém testu je transformován na standardní z-skór, který 
vyjadřuje individuální výkon (umístění) v rámci referenčního souboru všech uchazečů. 
Vážený součet těchto z-skórů je převeden na celočíselnou škálu 1–50 bodů. Relativní váhy 
testů jsou dány významem a délkou testu (psychologická metodologie a základy statistiky – 
55 %, psychologie – 45 %). Z uvedeného postupu je zřejmé, že bodový zisk nelze určit pouze 
z počtu správných odpovědí bez znalosti výsledků ostatních uchazečů. 
 
2. kolo – ústní část 

1) rozhovor o psychologickém tématu, eseji, motivaci uchazeče a jeho profesním 
směřování (max. 25 bodů) 

2) rozhovor o dosavadních odborných aktivitách uchazeče (max. 15 bodů) 
3) rozprava o bakalářské práci uchazeče a jejím zpracování (max. 10 bodů) 

 
další požadavky ke zkoušce:  

 Uchazeč předkládá k nahlédnutí u ústní části přijímací zkoušky a) podrobný 
přehled o svých odborných aktivitách (doložený adekvátními potvrzeními či 
osvědčeními); b) výpis absolvovaných studijních povinností; c) bakalářskou práci, 
případně její podrobnou anotaci (alespoň v rozsahu 3 normostran); d) portfolio 
písemných prací zpracovaných v průběhu přechozího bakalářského studia a e) 
přehled podstatných životních událostí (podrobnější životopis v rozsahu 1 
normostrany). 

 Uchazeč u této části zkoušky odevzdá a) seznam přečtené odborné literatury a b) 
písemně zpracovanou reflexi získaných zkušeností, dovedností i poznatků ze svých 
dosavadních odborných aktivit (v rozsahu cca 2 normostran).    

 
další informace: kps.ff.cuni.cz  (Katedra psychologie) 
   
informace o uplatnění absolventů: 
Pětileté studium psychologie vede k výkonu profese psychologa ve všech oblastech 
psychologické praxe, protože absolvent studijního programu získá znalosti celého spektra 
teoretických a aplikovaných psychologických disciplín, psychologické metodologie a 
psychologických metod, osvojí si základní dovednosti pro řešení praktických úkolů. Široký 
profil absolventa umožňuje – ve shodě s eurostandardy studia programu psychologie – 
vykonávat odbornou psychologickou práci v mnoha oblastech praxe s orientací např. na 
ekonomiku, školství, zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství, dopravu, 
vojenství, sport, dále rovněž v oblasti psychologického výzkumu; pro vědeckovýzkumně 
zaměřené odborné psychologické aktivity lze pokračovat v doktorském studiu. 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
SINOLOGIE    
 
forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 



počet přijatých v minulém akademickém roce: 10 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 21 
předpokládaný počet přijímaných: 20 
kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy 
navazujícího magisterského studia, které to nevylučují 
přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze  
 
přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 
 
požadavky studia programu: 
Uchazeč může být absolventem bakalářského studijního programu sinologie či podobně 
zaměřených areálových studií. Může být také absolventem studia jiného programu z oblasti 
humanitních či společenských věd, musí však prokázat adekvátní znalost čínského jazyka a 
sinologické vědomosti odpovídající zamýšlenému profilování jeho magisterského studia. 
 
popis přijímací zkoušky:  

1) četba a překlad moderního čínského textu (úroveň B1 SERR, max. 20 bodů)     
        2) motivační pohovor s přihlédnutím k předloženému seznamu odborné sinologické 
literatury vztahující se   
        k zájmu uchazeče; při bodovém hodnocení se přihlíží i k samotné kvalitě seznamu po 
obsahové i formální 
        stránce (max. 50 bodů) 
        3) pohovor nad tezemi bakalářské práce (viz níže); teze jsou zahrnuty do bodového 
hodnocení (max. 30 
        bodů) 
 
další požadavky ke zkoušce: 
Nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky odevzdá uchazeč teze bakalářské 
práce na sekretariátě Ústavu Dálného východu FF UK, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na 
e-mailovou adresu sekretářky ústavu: Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz. 
U ústní přijímací zkoušky odevzdává uchazeč podepsaný seznam přečtené odborné 
literatury vztahující se k profilování jeho zájmu v magisterském studiu. 
 
další informace:  
udlv.ff.cuni.cz (Ústav Dálného východu) 
 
informace o uplatnění absolventů: 
Absolvent je vybaven znalostí moderního čínského jazyka na úrovni B2 podle SERR. Dále má 
schopnost práce s jednoduššími texty v klasické čínštině (v případě zaměření na klasickou 
literaturu anebo na diachronní studium čínského jazyka je znalost klasického jazyka 
adekvátně vyšší). Absolvent má schopnost metodologicky uchopit širší témata z oblasti 
humanitních věd v komparativní perspektivě. Může pokračovat v doktorském studiu s cílem 
věnovat se akademické práci. Dále má základy kvalifikace pro práci překladatele (odborný i 
literární překlad) a tlumočníka, učitele čínského jazyka a pro práci na široké škále oblastí 
vyžadujících znalosti čínského jazyka a čínské kultury (sdělovací prostředky, kulturní a 
státní instituce, cestovní ruch, mezinárodní výměna).  
 


