Ústav asijských studií

KOREANISTIKA
bakalářské a magisterské studium

Historie oboru
▪ jako obor na FF UK etablována v roce 1950
▪ zakladatel doc. Alois Pultr (1906-1992)

▪ autor první učebnice korejštiny, malého slovníku, gramatiky korejštiny,
literárních překladů atd.

Historie oboru
▪

koreanistika v době socialismu
▪
▪
▪
▪
▪
▪

obor provozován v omezené míře, zčásti podle potřeb státu („přídělový systém“);
ideologické ovlivňování obsahu výuky
jednostranná orientace na KLDR - přísun odborné literatury, stáže studentů a
pedagogů v KLDR
omezené možnosti kontaktů se západní Evropou a KR (pouze neoficiálně)
výchova odborníků pro potřeby politické, kulturní a hospodářské výměny s KLDR –
absolventi: tlumočníci, překladatelé, diplomatičtí a kulturní pracovníci
důraz na výuku jazyka, dějin, literatury
přesah směrem do společnosti – kromě odborných publikací, vydávání překladů a
populárně naučné literatury

Historie oboru
výběr publikací

Historie oboru
▪
▪

od 80. let rozvoj spolupráce se západní Evropou a posléze i KR
změny po pádu komunistického režimu
▪

▪

1990 uzavření diplomatických vztahů s KR
navázání široké spolupráce s jihokorejskými univerzitami, nadacemi a institucemi
▪

▪
▪

změna obsahu studia; mj. též změna vyučovaného jazyka (SK → JK)
spolupráce s evropskými univerzitami
▪

▪

HUFS, Sungkyunkwan University, Kyunghee University, Academy of Korean studies, Korea
Foundation, Literature Translation Institute of Korea atd. – jazykové stáže, studijní
pobyty a stipendia

pořádání a účast na konferencích, hostující přednášky atd. (AKSE, EAKLE…)

rozrůstání oboru – častější otvírání oboru, zvýšení počtu přijatých uchazečů, nárůst
počtu pedagogů

Historie oboru
▪

doc. Vladimír Pucek (1933-

)

dlouholetý vedoucí oboru, autor řady učebnic, odborných
publikací a překladů z korejštiny, čestný občan města Soulu,
nositel korejského státního vyznamenání za zásluhy
▪

Koreanistika po roce 2000
▪

změna společenské situace
▪
▪
▪
▪
▪

▪

celkový nárůst zájmu o studium koreanistiky a korejštiny
▪

▪

rozšiřování a prohlubování česko-korejských vztahů
zvyšování objemu vzájemného obchodu, příliv korejských investic
přímé letecké spojení a nárůst turistické výměny (400tisíc ročně)
rostoucí obliba korejské masové kultury (K-pop, TV seriály, filmy…)
zvyšování povědomí o KR jako moderní, dynamicky se rozvíjející zemi

každoroční otevírání oboru; zvyšování počtu uchazečů i přijatých studentů

personální obsazení
▪

▪

doc. Miriam Löwensteinová (vedoucí oboru – literatura, dějiny)
viz stránky ÚAS: https://uas.ff.cuni.cz/ustav/profily-akademiku/koreanistika/

Charakteristika oboru
▪
▪
▪

▪

dříve akreditováno bakalářské a navazující magisterské studium v rámci studijního
programu filologie
základ - jazyk (včetně praktického), literatura, dějiny, kultura, myšlení
značný podíl volitelných a výběrových přednášek, jak oborových, tak mimo obor (dle
individuálních zájmů)
od r. 2019 specializace v rámci programu/oboru Asijská studia!
▪ nutno podat přihlášku na specializaci Koreanistika (Bc., nav. Mgr.)
▪ samostatné, sdružené (s jiným programem), n. dvouspecializační
▪ předpokládaný počet přijímaných – 20 Bc., 10 Mgr.

stránky UAS: https://uas.ff.cuni.cz/ustav/oddeleni/koreanistika/

Náplň studia

Asijská studia se specializací Koreanistika
jádro studia zůstává podobné (jazyk, literatura, dějiny, kultura, myšlení)
▪ větší regionální přesah do oblasti centrální a jihovýchodní Asie
▪ podobná struktura jako u ostatních specializací v rámci programu Asijská studia
▪ pestřejší nabídka předmětů společného základu a volitelných přednášek
▪

seznam vyučovaných předmětů viz informační systém:
▪ is.ff.cuni – vstoupit – předměty – zadat kód AKO
▪ https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?KEY=Az1
▪

Bakalářské studium (3 roky)
Obecně:
▪

cílem je získání zevrubného přehledu o korejském jazyce, literatuře,
dějinách a kultuře a dále zvládnutí základní metodologie
▪
▪
▪
▪

▪

▪

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24631

znalost praktického jazyka na úrovni středně pokročilý
schopnost základní práce s odbornými texty a informačními zdroji
znalost korejské literatury a dějin v rozsahu všeobecného přehledu
orientace v korejském kulturním prostředí
přesah do oblasti asijského regionu

uplatnění absolventa Bc. studia
▪

▪

předpoklad pro navazující studium v ČR nebo v zahraničí (KR)
oblasti médií, státních institucí či soukromý sektor

Magisterské studium (2 roky)
obecně: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24704
▪

rozšířené studium jazyka, literatury, dějin, kultury a myšlení (teorie, praxe)
▪
▪
▪
▪
▪

▪

zvládnutí mluvené a psané korejštiny na pokročilé úrovni
osvojení základů překladatelských a tlumočnických technik
prohloubený kulturně-historický přehled z oblasti východní Asie
kritická práce s textovými zdroji
odborné znalosti z oblasti užší specializace absolventa

uplatnění absolventa Mgr. studia
▪
▪

▪

akademická sféra, předpoklad pro Ph.D. studium
oblast kultury, diplomacie, sdělovacích prostředků
státní instituce; překladatelská a tlumočnická praxe

Přijímací řízení – Bc.
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/koreanistika/

▪

obecné podmínky
•

▪

oborové požadavky
▪
▪
▪
▪

▪

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/
obecné studijní předpoklady (zájem o cizí jazyky a humanitní oblast)
historicko-kulturní povědomí o regionu východní Asie a Koreje
schopnost souvislého písemného a ústního projevu, motivace (oborové znalosti)
pracovní znalost angličtiny (není součástí přijímací zkoušky) a korejského písma

obsah a forma zkoušky – jednokolová, ústní
▪
▪

▪

souvislá prezentace zájmové oblasti a motivace uchazeče + doplňující otázky
diskuse nad vybranými publikacemi ze seznamu četby (viz doporučený seznam)
otázky všeobecného charakteru (severovýchodní Asie se zaměřením na Koreu)
+ motivační dopis a seznam přečtené literatury

Přijímací řízení – navazující Mgr.
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/asijskastudia_nmgr/asijska-studia-koreanistika_nmgr/

▪

obecné podmínky
▪

▪

oborové požadavky
▪
▪

▪

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/

absolvované bakalářské studium filologicky zaměřeného programu koreanistika
v případě jiných programů nutné prokázat adekvátní znalosti (jazyk – TOPIK >4)

obsah a forma zkoušky - jednokolová, ústní
▪
▪
▪

souvislá prezentace tématu ze zájmové oblasti uchazeče v korejštině
diskuze nad předloženým rámcovým plánem studijního projektu
oborová zkouška dle plánovaného zaměření studenta
+ předložení rámcového plánu včetně základního seznamu literatury

Korejská literatura v překladu
inspirace pro přípravu

Studentské a absolventské práce

Další informace - odkazy
▪

stránky Ústavu asijských studií (obor, vyučující, doporučená literatura…)
▪

▪

stránky koreanistického portálu (projekty, publikace, historie oboru…)
▪

▪

http://cks-korea.cz/

„oficiální“ web Korejské republiky (informace o Koreji, aktuality, rozcestník…)
▪

▪

http://korea.ff.cuni.cz/

stránky Česko-korejské společnosti (kulturní výměna, akce pro veřejnost…)
▪

▪

https://uas.ff.cuni.cz/

http://www.korea.net/

King Sejong Institute (výuka korejštiny)
▪

https://www.sejonghakdang.org

Děkuji za pozornost

