
Oborový jazyk a jazykověda  

1. Typologická a genetická klasifikace jazyků s důrazem na postavení čínštiny  
2. Standardní čínština, vznik jazykového standardu, fonetické zápisy čínštiny  
3. Slabika v čínštině (iniciála, finála, čínské souhlásky a samohlásky)  
4. Suprasegmentální jevy v čínštině  
5. Vývoj grafické podoby čínského znakového písma, kategorizace čínských znaků  
6. Frekvence a grafická struktura čínských znaků, zjednodušování grafické podoby  
7. Čínština v technologii, zápis čínštiny na klávesnici, způsoby kódování  
8. Gramatické funkční charakteristiky v čínštině I: substantiva, zástupná slova, číslovky, 

měrová slova  
9. Gramatické funkční charakteristiky v čínštině II: adjektiva, slovesa, prepoziční 

slovesa, příslovce, spojky, pomocná slova, citoslovce a onomatopoia  
10. Slovosled  
11. Větné členy v čínštině  
12. Vyjadřování otázky a záporu v čínštině  
13. Morfém a slovo v čínštině, dělení slov, druhy významů  
14. Obohacování slovní zásoby v čínštině  
15. Přejímky v čínštině  
16. Vrstvy ve slovní zásobě  
17. Sémantické vztahy mezi slovy  
18. Lexikografie čínštiny, typy slovníku a způsoby jejich řazení  
19. Čínština v prostoru, dialekty, diaspora  
20. Čínština v čase  
21. “Is China monolithic in terms of language use and language policy? What is the consequence 

of the spread of Mandarin and its effect on other /Chinese dialects and minority languages?” 
22. Should varieties of Chinese be considered dialects, languages or something else? 

Why? 
23. Chinese is a numeral classifier language. Discuss the uses and kinds of classifiers in 

Chinese. 
24. When did pinyin and simplified characters start being used for Chinese? What are 

the motivations? 
25. How does one express the concept of tense in Chinese? 
26. What are post-verbal particles? Are there different kinds? What do they do? 
27. When people say Chinese is a tone language, what does it mean? What is tone? Are 

there situations the tone of a word changes (e.g., tone sandhi)? 
28. Discuss reduplication in Chinese. What can reduplicate and how? What kinds of 

meaning changes does it bring? 
29. Chinese is often considered a topic-prominent language, why? 
30. What is a word in Chinese? Is the notion of ‘word’ applicable to Chinese?  

Studenti samostatného studijního programu si u specializovaného okruhu otázek (otázky 21-
30) mohou vybrat jazyk (angličtinu nebo češtinu), ve kterém si připraví odpovědi. 


