
1. Jazykový a literární okruh 
1.1. Jazyk a jeho funkce; dělení lingvistiky (hlavní a pomezní lingvistické disciplíny); vývoj 

jazyka; třídění jazyků (genetická klasifikace, typologická klasifikace); 

1.2. Vietnamština, její původ, zařazení a vývoj, či vlastnosti z pohledu lingvistiky. Do jakých 

jazykových rodin náležejí jazyky, kterými se hovoří na území dnešního Vietnamu. Popište a 

charakterizujte nejvýznamnější z nich.  

1.3. Mluvená a psaná podoba jazyka (rozdíly mezi psaným a mluveným projevem); 

1.4. Písma a jazyky používané ve vietnamské literatuře. Časové zařazení literárních děl psaných 

různými jazyky, charakter a sociální zařazení jejich autorů. Hlavní díla psaná jednotlivými zápisy 

a jejich antropologický význam.  

1.5. Grafická stránka jazyka (vývoj a druhy písma, mezinárodní fonetická abeceda, transliterace 

a transkripce); 

1.6. Zvuková stránka jazyka (fonetika a fonologie, mluvidla, klasifikace souhlásek a 

samohlásek, slabika, suprasegmentální prvky, foném, fonologické opozice). 

1.7. Vietnamská slabika a její suprasegmentální složka, vietnamské hlásky a IPA, problematika 

tónů ve vietnamštině. 

1.8. Tvarosloví (podstata gramatiky a její rozdělení, gramatické kategorie a způsoby jejich 

vyjadřování v asijských jazycích, podrobnější charakteristika prvků typických pro asijské jazyky 

jako např. reduplikace, vyjadřování kategorií času a prostoru, měrová slova, vyjadřování vidu. 

1.9. Charakteristika vietnamštiny podle sémantického typu, rytmus vietnamštiny, problematika 

dialektů vietnamštiny, problematické jevy výslovnosti při výuce vietnamštiny pro Čechy, 

problematické jevy výslovnosti při výuce češtiny pro Vietnamce  

1.10. Slovní zásoba (lexikologie, lexikografie a sémantika; tvoření slov, obohacování slovní 

zásoby, slovo a jeho význam) 

1.11. Charakterizujte vietnamštinu z pohledu její slovní zásoby. Standardní vietnamština a její 

dialekty. 

1.12. Nejstarší literární památky z území Vietnamu a nejstarší zmínky o Vietnamu. V jakých 

dílech a zdrojích (i z pozdější doby) je lze nalézt. Antropologicko-historiografická charakteristika 

okolností vzniku těchto děl. 

1.13. Čínsky psaná vietnamská literatura a literatura v období severní závislosti. 

1.14. Vietnamská buddhistická literatura v kontextu buddhistických literatur. Díla prvních 

nezávislých vietnamských dynastií. Mniši jako autoři literatury. Předsmrtné básně. Analýza 

obsahu a formy, kontext vzniku. Rozmach kultury a literatury v době Ly - Tran. Historiografie 

tohoto období. Počátky literatury v Jižních znacích. Autoři Chu Van An, Nguyen Trai  

1.15. Tradiční vietnamské literární formy z období Dynastií Le a Nguyen. Významné sbírky, 

historické a buddhistické kroniky. Historický kontext, doba vzniku. Romány tohoto období 

1.16. Literatura konce 19. století (1862 - 1906): zavedení quoc ngu a úpadek klasické čínštiny, 

či Chu nom  (jižních znaků); 3. hlavní proudy: romantický, patriotický, či překlady čínských a 

francouzských klasiků do quoc ngu. 

1.17. Literatura období 1906 - 1932: hnutí Dong Kinh Nghia Thuc, vliv francouzské a čínské 

literatury - překlady;  rapidní rozvoj žurnalistiky, rozšíření francouzské kultury skrze quoc ngu, 

úpadek tradiční poesie, časopisy Dong Duong tap chi a Nam Phong; první vietnamské moderní 

romány - To Tam a Qua Dua Do, tvorba povídek - spisovatelé Nguyen Ba Hoc, Pham Duy Ton;  

1.18. Literatura 1932 - 1939: rozvoj žurnalistiky, skupina Tu Luc van doan, eseje a dokumenty, 

rapidní rozvoj románu;  rozvoj hnutí "Nové poezie";  Lidová fronta ve Francii, zenit skupiny Tu 

luc van doan, triumf Nové poezie, zrození realistického románu, rozkvět různých typů prózy; zrod 



marxistické literatury, obrat zpět k starodávnosti, skupiny Han Thuyen, Xuan thu nha tap, Tri tan 

a Thanh nghi;  

1.19. literatura poloviny 20. století (období 1945 - 1954: rozvoj marxistické literatury a vznik 

socialistického realismu a rozvoj volnočasové literatury; literatura v letech 1954 - 1975: ženevské 

dohody a rozdělení Vietnamu; socialistický realismus ve VDR a disidentské hnutí v literatuře;  

1.20. literatura po roce 1954 - 1975: druhý indočínský konflikt: odbojová literatura na severu, 

na jihu různé trendy; současná vietnamská literatura - literatura od roku 1975, reformy doi moi a 

jejich dopad na literaturu 

 

2. Historický okruh  
2.1. Vietnamská prehistorie. Nejvýznamnější kultury doby bronzové a železné.  

2.2. Genealogické legendy, první státní útvary, království Van Lang a Au Lac.  

2.3. Království Nan Yue a období čínské nadvlády. Povstání, charakteristika vietnamské 

společnosti v době Severní závislosti.  

2.4. Získání nezávislosti a první dynastie Ngo, Dinh a Le. Období obřanských válek a 

konsolidace moci.  

2.4.1. Vláda dynastií Ly a Tran a jejich postupná centralizace moci.  

2.5. Vztah s hinduizovaným královstvím Čampa a boje s Mongoly ve 13. století.  

2.6. Dynastie Ho. Období reforem. Čínská nadvláda.  

2.7. Povstání Lam Son a založení dynastie Le.  

2.8. Druhá polovina vlády dynastie Le. Občasnké války rodů Mac, Trinh a a Nguyen.  

2.9. Povstání Tây Son, příchod Evropanů a založení dynastie Nguyen.  

2.10. Vietnamská společnost před vojenským vpádem Francouzů.  

2.11. Francouzská Indočína: příchod Francouzů do oblasti, vytvoření Indočíny.  

2.12. Reformní hnutí a vznik prvních nacionálních hnutí a politických stran. 

2.13. Ho Či Min a vznik Komunistické strany Indočíny.  

2.14. Indočína během druhé světové války: Francouzská Indočína, okupace oblasti Japonci.  

2.15. Od vyhlášení nezávislosti VDR k další válce (1945-1946): vznik Vietnamské demokratické 

republiky, problémy nové vlády, jednání s Francouzi o budoucnosti Vietnamu v rámci 

Francouzské unie. 

2.15.1. Francouzsko-vietnamský konflikt (1946-1954): zásadní milníky konfliktu, boj na politické 

scéně - vznik konkurenčního Vietnamského státu, bitva u Dien Bien Phu, ženevská konference - 

průběh a její závěry.  

2.16. Dva Vietnamy - Vietnamská demokratická republika: vnitřní situace VDR po válce v 

letech 1954 - 1963, budování socialismu, pozemková reforma, první disidentské hnutí Nhan Van 

- Giai Pham;  Vietnamský stát, Republika Vietnam: vnitřní situace v zemi 1954 - 1963, vznik 

Republiky Vietnam, Ngo Dinh Diem a rostoucí závazky Spojených států.  

2.17. Druhá indočínská válka (1964-1975) I.: zásadní milníky konfliktu, vietnamizace, jednání 

v Paříži a jejich dopad;  zásadní milníky konfliktu, vietnamizace, jednání v Paříži, výsledky 

pařížských jednání. 

2.18. Situace ve VSR v letech 1976-1978: vpád VSR do Kambodže v roce 1978 a mezinárodní 

dopady této akce.  

2.19. Čínská punitivní válka 1979 a její dopady, VSR v letech 1980 - 1986: VSR v rámci RVHP, 

neúspěšné budování socialismu.  

2.20. Reformy "doi moi"- tj. inovace a jejich odraz v mezinárodních vztazích Vietnamu.  

 



 

3. Kulturně antropologický a politicko-ekonomický  okruh  
3.1. Geografická a hospodářská charakteristika Indočíny a Vietnamu: poloha, rozloha, horstvo 

a vodstvo, rozdělení vietnamských provincií, nerostné suroviny a průmysl, zemědělství.  

3.2. Vietnamská společnost. Základní demografické údaje, přehled národnostních menšin, a 

jejich vztahy k většině, politický systém.  

3.3. Práva žen ve vietnamské společnosti a hierarchické uspořádání tradiční vietnamské 

společnosti před příchodem Francouzů. 

3.4. Duchovní život a náboženství. Nejstarší animistické představy. Synkretismus. Stručný 

historický přehled, příchod a vliv světových náboženství. Křesťanství. Sekty Cao Dai a Hoa Hao. 

Náboženská situace v moderním Vietnamu.  

3.5. Konfuciánství a jeho role ve Vietnamu 

3.6. Budhismus a jeho role ve Vietnamu 

3.7. Taoismus, Hinduismus a Islám a jejich role ve Vietnamu 

3.8. Tradiční vietnamská rodina. Problematika oslovování a zdvořilosti, charakteristika 

tradiční rodiny, její ekonomicko-sociální poslání a role v tradiční vietnamské společnosti.  

3.9. Zahraniční politika Vietnamu, aktuální problémy Vietnamu v mezinárodní oblasti.  

3.10. Aktuální problémy vietnamské společnosti.  

3.11. Vývoj česko-vietnamských vztahů.  

3.12. Vietnamská komunita v ČR a ve světě. Přehled vietnamské migrace do zahraničí. 

3.13. Etnická mapa Vietnamu, lingvistická a etnologická klasifikace. 

3.14. Složení národnostních menšin a představení jejich zvyklostních specifik. 

3.15. Národnostní menšiny na severu Vietnamu. 

3.16. Národnostní menšiny ve středním Vietnamu a v oblasti Tay Nguyen. 

3.17. Národnostní menšiny na jihu Vietnamu.  

3.18. Čamové a moderní společnost.  

3.19. Khmerové ve Vietnamu.  

3.20. Číňané ve Vietnamu.  

3.21. Národnostní politika VSR.  

3.22. Tradiční vs. moderní společnost a vnímání modernity ve Vietnamu.  

 

 


