
Den otevřených dveří
Ústav bohemistiky Filozofické fakulty JU



Ústav bohemistiky FF JU
vyučuje studijní programy

• Učitelské programy:

Bakalářské studium: Český jazyk a 
literatura se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy

Magisterské studium: Český jazyk a 
literatura

• Neučitelské programy:

Bakalářské studium: Bohemistika

Magisterské studium: Bohemistika

• Doktorské studium (Ph.D.)

• Rigorózní řízení (PhDr.)

• 







Vědecká činnost 
Ústavu bohemistiky

• Vědecký výzkum Ústavu bohemistiky FF JU 
se soustředí zejména na dějiny české 
literatury 19. a 20. století. Vzniklé 
publikace jsou vysoce oceňovány 
vědeckou a kulturní veřejností.

• Do výuky aplikujeme vědecké výsledky 
řešených projektů i nejnovější teoretické 
poznatky

• Možnost zapojení studentů magisterského 
a doktorského studia do vědeckých úkolů 
pracoviště



Učitelské studijní 
programy 

Ústavu bohemistiky

• Český jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání pro střední školy (Bc.)

• Český jazyk a literatura (Mgr.)

• Učitelské studijní programy připravují 
k profesi učitele na gymnáziích a středních 
školách ve dvouoborových aprobacích.

• Po absolvování učitelského magisterského 
studia si můžete na našem ústavu 
zvyšovat dále svoji kvalifikaci: v rámci 
rigorózního řízení získat titul PhDr., nebo 
pokračovat v doktorském studium (Ph.D.).







Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro SŠ













Neučitelské studijní 
programy 

Ústavu bohemistiky

• Bohemistika (Bc.) 

• Bohemistika (Mgr.) 

• Absolvent neučitelských studijních 
programů je připraven prakticky uplatnit 
nabyté znalosti a kompetence kritického a 
tvůrčího myšlení v různorodých kulturních 
institucích, v knihovnách, médiích či 
nakladatelstvím na pozicích samostatných, 
odborných pracovníků a dále též na 
pozicích odborníků zabývajících se 
kulturním dědictvím či stykem 
s veřejností.

• Po absolvování učitelského magisterského 
studia si můžete na našem ústavu 
zvyšovat dále svoji kvalifikaci: v rámci 
rigorózního řízení získat titul PhDr., nebo 
pokračovat v doktorském studium (Ph.D.)

























Co můžete při studiu u nás 
očekávat?
• vstřícný přístup vyučujících

• moderní prostředí

• zapojení studentů do studentských aktivit a akademického 
prostředí (seznamovací kurzy, studentské konference,  
zapojení studentů do výzkumných projektů pracoviště, 
možnost vyzkoušet si práci redaktora ve studentském rádiu či 
studentském časopise, Klub absolventů…)

• možnost studijních pobytů a pracovních stáží v programu 
ERASMUS+ či dalších stipendijních pobytů 

• možnost absolvovat v učitelských i neučitelských programech 
praxi, která vám umožní navázat kontakt s potenciálním 
zaměstnavatelem

• stipendia (prospěchová, ubytovací, sociální ad.)

• snadno dostupné knihovny (Akademická knihovna JU, Vědecká 
knihovna), ubytování na kolejích



Těšíme se na 
Vás...

• … a na společné setkávání nad 
inspirativními texty

• své dotazy pište na chat schůzky, 
rádi na ně odpovíme!

• kontakt: halamova@ff.jcu.cz

• více informací o Ústavu 
bohemistiky FF JU 
najdete na https://www.ff.jcu.cz
/ustavy/ubo

mailto:halamova@ff.jcu.cz
https://www.ff.jcu.cz/ustavy/ubo

