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Struktura 
programů

Bakalář

Magistr

Doktorát Románské jazyky

Překladatelství 
anglického jazyka + 

Překladatelství 
francouzského jazyka

Francouzský jazyk pro 
evropský a 

mezinárodní obchod

Románské filologie –
Specializace 

Francouzská filologie

Francouzský jazyk a 
literatura

Učitelství pro SŠ -
Specializace 

Francouzský jazyk a 
literatura

Francouzský jazyk se 
zaměřením na 
vzdělání pro SŠ



Nabízíme nový 
dynamický 
systém 
kombinací

Víc detailů 
pro bakalářské studium zde
pro magisterské studium zde

Většinu programů lze volně 
kombinovat v rámci 
sdruženého studia 
maior/minor s poměrem 
kreditů 2:1

https://www.ff.jcu.cz/cz/?view=article&id=748:neucitelske-studijni-programy-bc&catid=10
https://www.ff.jcu.cz/cz/?view=article&id=749:neucitelske-studijni-programy-nmgr&catid=10


Je tato škola 
kvalitní?

 Vědecké výstupy
 Naši pedagogové publikují výsledky svého výzkumu doma i v zahraničí
 Vydávají knihy
 Pořádají mezinárodní vědecké konference

 Vnější vztahy
 Mnoho partnerských univerzit
 Možnost získat dvojí diplomy
 Spolupráce s institucemi a se soukromou sférou



Můžu studovat 
v zahraničí?

Lorient*

Paříž*

Bordeaux
Lyon

Besançon

Dijon

Mety*

Mons

* Možnost získání dvojího diplomuToulouse



Dvojí diplomy

Bc studium FJEMO
 Université Bretagne Sud (Lorient)

 Obor Langues étrangères appliquées au commerce 
international

NMgr. studium Francouzský jazyk
 Université de Paris

 Obor Linguistique et sémiologie générales

 Université de Lorraine (Metz)
 Obor Lexique, Texte et Discours



Uplatnění

Učitel/ka
jazyků

Diplomat/ka

Asistent/ka

Editor/ka

Manažer/ka

Redaktor/ka

Linguist specialist

Překladatel/ka

Novinář/ka

Podnikatel/ka

A další…



Co se ve škole 
naučíme

 Dobře mluvit a psát francouzsky

 Rozumět systému francouzské gramatiky a lexika

 Orientovat se ve francouzské literatuře, kultuře, reáliích, 
dějinách…

 Naučit někoho francouzsky

 Překládat umělecké i technické texty

 Orientovat se v českém i francouzském právním systému

 Překládat autentické právní texty

 Zkoumat jazykové jevy, které zatím nejsou dobře popsány

 Efektivně využívat specializované informační technologie 
(korpusy, slovníky…)



Co se ve škole 
naučíme

Vstup 1 ZS 1 LS 2 ZS 2 LS 3

B1

B2

C1

A2



Praktický jazyk

 Zapojení lektorů – rodilých mluvčích

 Inovace výuky praktického jazyka podle SERR za finanční podpory 
z operačního programu EU (2010-2013)

 Příprava elektronických materiálů pro podporu výuky (výukový 
systém Moodle)



Jak se tam 
dostanu?

Bez 
zkoušek

Bez
zkoušek

Na 
magisterském

studiu

Na 
bakalářském

studiu

Více info ZDE

• Přijetí BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

• Pro úspěšné studium se předpokládá 
vstupní znalost francouzského jazyka 
min. na úrovni A2 dle SERR.

• Přijetí BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

• Budou přijati uchazeči, kteří absolvovali na vysoké 
škole v České republice či srovnatelné vysoké škole 
v zahraničí bakalářské studium oboru francouzský 
jazyk a literatura, případně studijní obor příbuzný.

• UPOZORŇUJEME, ŽE TO NEPLATÍ PRO 
PŘÍPADNÝ DRUHÝ OBOR.

http://www.ff.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni


Kde získám 
další 
informace?

E-mail
romanist@ff.jcu.cz

Webové stránky
https://www.ff.jcu.cz/cz
/fakulta/ustavy/ustav-

romanistiky

Facebook
Ústav romanistiky FF 

JU v Českých 
Budějovicích

Instagram
francouzstina_ff_ju

https://www.facebook.com/uro.cb/


Úvod do studia literatury ZS 

Dějiny románských zemí I ZS 

Fonetika a fonologie francouzštiny ZS 

Francouzský jazyk I ZS 

Latinský jazyk I ZS 

Přehled vývoje románských literatur I ZS 

Základy obecné lingvistiky ZS 

Filozofie v humanitních vědách I ZS 

Dějiny románských zemí II LS 

Francouzský jazyk II LS 

Latinský jazyk II LS 

Morfosyntax francouzštiny I LS 

Úvod do románské lingvistiky LS 

Úvod do studia literatury - spec. sem. LS 

Přehled vývoje románských literatur II LS 

Filozofie v humanitních vědách II LS 

Francouzský jazyk a literatura
Povinné předměty prvního ročníku

Víc info zde.

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjMxNDE1EwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY4NzQ5AAAAAA**#prohlizeniSearchResult


FJEMO
Povinné předměty prvního ročníku

Víc info zde.

Mikroekonomie 1 ZS 

Anglický jazyk B2 I ZS 

Dějiny románských zemí I ZS 

Fonetika a fonologie francouzštiny ZS 

Francouzský jazyk I ZS 

Francouzská literatura I ZS 

Úvod do českého práva I ZS 

Základy obecné lingvistiky ZS 

Filozofie v humanitních vědách I ZS 

Makroekonomie 1 LS 

Anglický jazyk B2 II LS 

Dějiny románských zemí II LS 

Francouzský jazyk II LS 

Francouzská literatura II LS 

Morfosyntax francouzštiny I LS 

Úvod do českého práva II LS 

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjMxNDE1EwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY4NzQ4AAAAAA**#prohlizeniSearchResult


Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Povinné předměty prvního ročníku

Víc info zde.

Úvod do studia literatury ZS 

Fonetika a fonologie francouzštiny ZS 

Francouzský jazyk I ZS 

Základy obecné lingvistiky ZS 

Francouzský jazyk II LS 

Morfosyntax francouzštiny I LS 

Úvod do studia literatury - spec. sem. LS 

Úvod do pedagogiky střední školy LS

Úvod do psychologie LS

https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html?pc_pagenavigationalstate=AAAAAQAGMjMxNDE1EwEAAAABAAhzdGF0ZUtleQAAAAEAFC05MjIzMzcyMDM2ODU0NzY4NzQ2AAAAAA**#prohlizeniSearchResult

