Varianta A
Přijímací zkouška koreanistika – oborový test
Zakroužkujte správnou odpověď (pouze jednu z možností)
Pozn.: Pro přepis korejských názvů je užita česká populární transkripce; v závorkách je uvedena oficiální korejská
romanizace (pinyin pro čínské výrazy), s výjimkou některých osobních jmen, u nichž je respektována mezinárodně
zavedená podoba
1. Tradiční korejské obydlí se nazývá:
a) hanok
b) hansik
c) hanbok
d) hanča
2. Klášter Buddhovy země, Pulguksa (Bulguksa), se nachází v blízkosti města:
a) Kesong (Gaeseong)
b) Kongdžu (Gongju)
c) Kwangžu (Gwangju)
d) Kjongdžu (Gyeongju)
3. Nejdůležitějším korejským přístavem z hlediska objemu přepraveného zboží je:
a) Ulsan (Ulsan)
b) Pusan (Busan)
c) Inčchon (Incheon)
d) Kunsan (Gunsan)
4. Pod vlivem Hnutí 1. března a v návaznosti na něj došlo v roce 1919 ke zformování prozatímní vlády Korejské republiky
ve městě:
a) Peking
b) Port Arthur
c) Šanghaj
d) Nanking
5. Oficiální název Korejské republiky v populární české transkripci zní:
a) Korjo konghwaguk
b) Čoson konghwaguk
c) Tehan čeguk
d) Tehan minguk
6. Hranici mezi KLDR a Korejskou republikou tvoří:
a) 38. rovnoběžka
b) demarkační linie
c) řeka Amnokkang (Amnokgang)
d) řeka Naktonggang (Nakdonggang)
7. Vůdčí státní ideologií v prvním století vlády dynastie rodu I byl(o):
a) osvícenství
b) buddhismus
c) neokonfucianismus
d) taoismus
8. Království, které vzniklo na konci 7. století po pádu Kogurja a které postupně ovládlo severní část Korejského
poloostrova s přilehlými oblastmi Mandžuska, se nazývá:
a) Kaja
b) Parhe
c) Silla
d) Korjo

9. Sémantika je obor, který se zabývá studiem:
a) zvukové stránky jazyka
b) významem jazykových jednotek
c) větnou strukturou
d) stavbou slov a jejich tvarů
10. Dynastii Jüan (Yuan) je možné z hlediska etnicity jejích zakladatelů a vládců označit za dynastii:
a) mandžuskou
b) mongolskou
c) kitanskou
d) čínskou
11. Korejské slovo čebol označuje:
a) pokrm tradiční korejské kuchyně
b) součást tradičního korejského oděvu
c) velký konglomerát kapitálově propojených firem
d) svátek zimního slunovratu
12. Účastnickou zemí Dozorčí komise neutrálních států, která dohlížela na příměří uzavřené mezi účastníky korejské
války, nebylo:
a) Švýcarsko
b) Polsko
c) Švédsko
d) Maďarsko
13. K uzavření dohody mezi Korejskou republikou a Japonskem, která normalizovala diplomatické vztahy mezi oběma
zeměmi, došlo v roce:
a) 1876
b) 1907
c) 1948
d) 1965
14. Významným představitelem hnutí sirhak (hnutí za praktické vědy) byl:
a) Han Jongun
b) Čong Jakjong
c) I Julgok
d) Čong Todžon
15. Převládající směr korejského buddhismu je nejvýrazněji ovlivněný učením a praxí:
a) hínajány
b) mahájány
c) tantrajány
d) vadžrajány

Volitelná témata eseje:
Předmoderní „fantasy“ romány v Koreji – Sen devíti z oblaků a Vyprávění o Hong Kiltongovi
Korejská republika, KLDR, Japonsko, USA a Čína – vztahy ve 21. století
Korejská vlna a nation branding Korejské republiky
Tradice a modernita v korejském filmu.

