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Přijímačky 2018



Íránistika
Dvouoborové bakalářské studium

- Ústav Blízkého východu a Afriky http://ubva.ff.cuni.cz/

- student si volí vedle íránistiky ještě další obor z celofakultní nabídky

- výběr druhého oboru není omezen 

- student musí být přijat i na druhý obor 



Přijímací zkoušky 2018
� počet přijatých v akademickém roce 2016/2017: 15

počet přihlášených v akademickém roce 2016/2017: 49

Požadavky na uchazeče:

� 1) obecný kulturní a historický přehled o Íránu (Afghánistánu, Tádžikistánu) (max. 50 
bodů)

� 2) ověření znalosti dvou světových jazyků – angličtina + podle volby 
němčina/francouzština/ruština/španělština (četba a porozumění snazšímu odbornému 
textu) (max. 10 + 10 bodů)

� 3) seznam prostudované literatury a rozhovor nad ním – odborná lit. + překlady beletrie
(max. 30 bodů) 

Nezapomenout přinést seznam ke zkoušce!!!

NENÍ NUTNÁ ZNALOST PERSKÉHO JAZYKA (ani základů)



Obsah kurzů   

� 6 semestrů intenzivního jazykového kurzu moderní spisovné i 
hovorové perštiny

� seznámení se historickým vývojem perštiny (staroperština, 
avestština, střední perština)

� základy tádžičtiny

� Perská literatura – historický vývoj a teorie - četba klasické i 
moderní prózy a poezie 

� historické přednášky starověkých, středověkých, moderních i 
soudobých dějin perskojazyčných zemí, důraz na Írán

� kultura Íránu (Afghánistánu), specifika íránského islámu



Uplatnění absolventa

� Překladatelství; konzultační služby pro veřejnost i firmy

� kulturní instituce (Náprstkovo a Národní muzeum, Národní galerie a Národní 
knihovna)

� nakladatelská činnost a publicistika (rozhlas, televize, žurnalistika), monitoring tisku 
pro ziskové i neziskové organizace

� nevládní organizace, humanitární činnost, práce s uprchlíky, rozvojové programy 
především v Afghánistánu

� cestovní ruch (pro české klienty cestující do Íránu, kde je znalost perštiny při 
jednáních nezbytná)

� diplomatické služby (na nediplomatických, asistenčních pozicích)



Web, informace a kontakty

� Oficiální stránka FF UK – závazné aktuální informace o přijímacím řízení na FF obecně 
http://www.ff.cuni.cz/

� fb stránka Mířím na FF UK https://www.facebook.com/mirim.na.FFUK/

� Web Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK – doplňkové informace k přijímačkám na obor 
(doporučené seznamy literatury), informace o studiu oborů, kontakty na pedagogy atd. 
http://ubva.ff.cuni.cz/

� Facebook ÚBVA FF UK – řada informací ze života ústavu, kulturní akce apod.

https://www.facebook.com/BlizkyVychodAfrika


