
Asijská studia: vietnamistika

Jednooborové, dvouspecializační a 
sdružené studium

Ústav asijských studií



Co je to vietnamistika a jak se u nás 
studuje?

▪ obor zabývající se studiem Vietnamu, 

jeho dějin, kultury a jazyka

▪ intenzivní jazykový kurz v malých 

skupinách s rodilým mluvčím

▪ velké množství oborových přednášek 

(dějiny Vietnamu, literatura 

Vietnamu, moderní texty, úvod do 

vietnamistiky)



Kdo jsme?

▪ Jedinečný obor s dlouholetou tradicí
- Obor poprvé otevřen v 60. letech 20. století

- navazuje na českou orietnalistickou školu (výzkum kultury, jazyka a 
dějin)

▪Vyučující pokrývají široké spektrum oblastí zájmu

▪Působení jak v českých, tak v mezinárodních projektech

▪Práce s NNO, zaměření na vietnamskou komunitu v ČR



Vyučující

▪ Ing. Binh Slavická, Ph.D. - jazyk, lidová slovesnost, 
překladatelství

▪Mgr. Barbora Nováková, Ph.D. - prekoloniální vietnamské 
dějiny a literatura, náboženství, vietnamská komunita v ČR

▪Mgr. Marta Lopatková - Moderní vietnamská literatura, 
Francouzská Indočína, gender, vietnamská komunita v ČR

▪Mgr. Ondřej Crhák – moderní a soudobé dějiny Vietnamu, 
historická metodologie 



Samostatné, sdružené a 
dvouspecializační studium

▪Samostatné studium

▪Sdružené a dvouspecializační
studium

- umožňuje studovat dva obory 
současně -> větší specializace

- multidisciplinarita

- neomezené množství volitelných 
přednášek



Stáže a studium v zahraničí

▪Nabízíme praktické stáže (Integrační centrum Praha, 
Ambasáda České republiky v Hanoji atd.)

▪Mezifakultní dohoda s University of Social Sciences and 
Humanities v Hanoji 

▪Meziuniverzitní dohoda s hanojskou Vietnam National
University

▪Více než 500 smluv s univerzitami v Evropě

▪ 50 mezifakultních a více než 100 meziuniverzitních dohod s 
univerzitami na celém světě 





Proč studovat vietnamistiku na FF UK?

▪Studijní program je koncipován tak, že vytváří ideální podmínky 
jak pro začátečníky ve studiu vietnamštiny, tak i pro 
plnohodnotné studium rodilých mluvčích

▪V rámci studia lze absolvovat široké spektrum kurzů 
nabízených na FF, z nichž některé jsou v českém 
kontextu unikátní (např. kurz thajštiny či barmštiny)

▪Studenti mohou absolvovat praktické stáže či studijní pobyty v 
zahraničí



Uplatnění absolventů

▪ Znalost jak areálových studií obecně, tak problematiky 
Vietnamu (jazyk, literaturu, dějiny a kulturu) v kontextu 
jihovýchodní Asie 

▪Absolventi jsou schopni samostatně pracovat s moderní 
vietnamštinou v psané i mluvené podobě

▪Přehled o problematice interkulturní komunikace se zaměřením 
na specifika vietnamské kultury v širším regionálním kontextu

▪Uplatnění v oblasti kultury, školství, sociální práce (vč. 
neziskových organizací a nadací), státní správy, obchodu, 
cestovním ruchu atd.



Přijímací zkouška

▪ Termín podání přihlášky: 28. 2. 2022

▪ Předpokládaný počet přijímaných: 15

▪ Písemná jednokolová zkouška (70 minut)

- Test z angličtiny na úrovni B1 (max. 20 bodů) 

- Test obecných studijních předpokladů (max. 30 bodů) 

- Reálie, historie a kultura Vietnamu v kontextu Dálného východu (max. 50 
bodů)

▪Podrobné informace včetně vzorových testů zde a zde

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/asijska-studia/vietnamistika/#prijimacky
https://uas.ff.cuni.cz/uchazec/vietnamistika/


Dotazy?

Barbora.Novakova@ff.cuni.cz

https://vietnam.ff.cuni.cz/

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

https://vietnam.ff.cuni.cz/
https://uas.ff.cuni.cz/uchazec/vietnamistika/

