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Indologie v České republice

▪ indologická tradice od r. 1850

▪ studium klasických i moderních 
indických jazyků

▪ bohatá překladatelská činnost

▪množství světově proslulých 
indologů (M. Winternitz, V. 
Lesný, O. Friš, K. Zvelebil, V. 
Miltner, D. Zbavitel ad.)



Indologie na Filozofické fakultě UK

▪ jazykové zaměření – sanskrt, hindština, bengálština, tamilština

▪ přednášky a semináře týkající se náboženství, historie, 
etnologie, politiky, umění, literatury…

▪ důraz na ovládnutí jazyka (jazyk je klíčem k cizí kultuře)

▪ dobrá orientace v dalších oblastech, a to i v kontextu Asie

▪ jednooborové i dvouoborové studium (např. jiný orientální jazyk, 
historie, religionistika, jazykověda, politologie ad.)

▪ jediné pracoviště v Česku a na Slovensku nabízející komplexní 
studium indologie (bakalářské > magisterské > doktorské)



V akademickém r. 2022/23 otevíráme 
indologii se zaměřením na tamilštinu

▪ drávidský jazyk s osobitou 
gramatickou strukturou i lexikem

▪ vedle sanskrtu druhý klasický jazyk 
Indie

▪ zcela unikátní gramatická, literární 
i náboženská tradice

▪ dva tisíce let nepřetržitého vývoje –
jiný takový jazyk v Indii není

▪ studium současného živého jazyka 
i klasických textů



Studium tamilštiny a indologie

▪ Intenzivní jazykový kurz (3x týdně)

▪ Myšlení Asie / Reálie Asie

▪ Indické náboženské tradice

▪ Buddhismus

▪ Přehled dějin Indie

▪ Indická společnost

▪ Indická literatura (stará i moderní)

▪ další volitelné kurzy a přednášky 
hostů z Indie i Evropy 

▪ možnost vycestování do Indie



Přijímací řízení

▪ nepředpokládá se znalost indického jazyka ani písma

▪ test ze světového jazyka (angličtiny)

▪ přijímací pohovor sestávající ze tří okruhů:

1. motivace ke studiu indologie – diskuse nad seznamem 
přečtené literatury, seznam nutno předložit! 

2. základní znalost indických reálií – kulturních, historických 
a geografických

3. obecné vědomosti o jazyce a jazycích (včetně 
mateřštiny)

https://uas.ff.cuni.cz/studium/doporucena-literatura/pro-indology/


Možnosti studia v zahraničí
Uplatnění po skončení studia

▪ studium na partnerských 
evropských univerzitách v 
rámci programu Erasmus 

▪ roční studium hindštiny v 
indické Ágře (Central Institute 
of Hindi)

▪ stipendium od ICCR pro 
studium na indických 
univerzitách

▪ navazující magisterské/ 
doktorské studium indologie 
na FF UK

▪ navazující studium na 
evropských univerzitách

▪ profesní uplatnění ve státní 
správě, neziskových 
organizacích, rozvojové 
pomoci, médiích, kulturních 
institucích



Těšíme se na vás!

▪Přihlášky do 28. 2. 2022

▪ Filozofická fakulta UK (Asijská 
studia: Indologie)

▪Ústav asijských studií (UAS)

▪ Facebook UAS

▪Další dotazy rád zodpoví váš 
budoucí učitel Pavel Hons na 
pavel.hons@ff.cuni.cz

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/indologie/
https://uas.ff.cuni.cz/
https://www.facebook.com/uas.ff.cuni/

