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

- pro dodatečně vypsané navazující magisterské studium 
 

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

1. Základní informace, termíny  
 

 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz 

 Termín podání přihlášek: 30. 4. 2014 

 Termíny konání přijímacích zkoušek: 
 
oborové přijímací zkoušky: od 2. 6. do 18. 6. 2014 
náhradní termín přijímací zkoušky: 25. 6. - 26. 6. 2014 
 

 Administrativní poplatek: 
520,- Kč za jednu přihlášku pro studijní obor Japonská studia 
 
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. 
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Magisterské navazující 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 navazující magisterské 
MPP: 15 (MPP je společný pro jednooborové i dvouoborové studium), U/P: 23/9 
kombinovatelnost: dvouoborové  studium, kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory 

navazujícího magisterského studia* 

profil absolventa: 
Absolvent oboru je připraven: 
a) 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; 
b) 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. 
požadavky studia: 
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.  
 
přijímací zkouška: dvoukolová 
předměty/oblasti přijímací zkoušky: 
1. kolo - písemná část 

1) esej v japonštině na zvolené téma (výběr ze 4-5 možností) 
2) předložení studijního projektu v češtině v rozsahu 1 normostrany a seznamu literatury k     
    projektu 

 
2. kolo - ústní část 

1) diskuse nad podaným studijním projektem v češtině 

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 

 
 
 
 
 
 
*Poznámka ke kombinovatelnosti oborů: Není možné kombinovat s obory ze studijního programu Učitelství pro střední 

školy (Učitelství českého jazyka a literatury, Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Učitelství latinského jazyka a literatury). 


