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Akademický rok 2019/2020
Způsob zakončení Státní závěrečná
zkouška
Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština, Japonština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/0

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice A|B|C|D|E|F
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk.

Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět ASJ/SZZK
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Zkouška probíhá formou rozhovoru mezi studentem a komisí, částečně v japonštině. Podrobnější obsah zkoušky viz níže.
Požadavky na studenta
K úspěšném složení zkoušky je třeba uspět ve všech jejích částech.
Obsah
Předměty státní závěrečné (bakalářské) zkoušky oboru Japonština pro hospodářskou praxi:
1. Japonský jazyk: ústní zkouška z jazyka (zaměřená na obchodní japonštinu) prověřuje schopnost
reagovat na modelové situace a podat souvislý projev na dané téma
2. Japonské reálie: souhrnné otázky z předmětů Úvod do hospodářského zeměpisu a dějin Japonska,
Moderní japonské dějiny a Současná japonská společnost
3. Ekonomie a management: souhrnné otázky z Mikroekonomie, Makroekonomie a Managementu 1 a 2

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Splnění všech předepsaných studijních povinností a získání potřebného počtu kreditů.
Získané způsobilosti
Absolventi získali po šesti semestrech intenzívní jazykové výuky dobrou znalost japonského jazyka, a to projevu mluveného i
písemného. Jsou dostatečně obeznámeni s jeho strukturou i praktickým použitím, aby jej mohli v praxi používat a své znalosti dále
rozvíjet a zdokonalovat. V kvalitativní hierarchii 4 - 1 (1 = nejvyšší úroveň) mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Japanese
Proficiency Test absolventi dosáhli minimálně stupně 3, což odpovídá na stupnici Global Scale úrovni Independent User B1-B2.
Dále získali dobrý přehled o japonských dějinách, kultuře a společnosti. Absolventi Japonské filologie navíc získali dobré znalosti
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z oblasti japonské literatury a absolventi Japonštiny pro hospodářskou praxi pevné základy v ekonomických disciplínách.

Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:

doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.
doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

Literatura
• Doporučená:

viz www.kas.upol.cz.

Vyučovací metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Hodnotící metody
Známkou
Ústní zkouška
Rozhovor
Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Filologie

Bakalářský Prezenční Japonština pro
hospodářskou praxi

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2015 2019 Předměty
státní
závěrečné
zkoušky

Statut D.roč. D.sem.
A

3
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