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Zajímají Vás jazyky, literatura, kultura či dějiny?

angličtina, čeština, 
francouzština, 

italština, němčina, 
španělština

estetika, dějiny 
umění a kulturní 

studia

archeologie, 
archivnictví, 

historie



Chcete být kvalifikovaným učitelem na střední škole... 

... nebo překladatelem, průvodcem, spisovatelem, copywriterem...

... nebo zatím nemáte přesnou představu?

FF JU Vám dává možnost volby ... která nekončí podáním přihlášky!



Archeologická laboratoř



Bakalářské programy s volnými kombinacemi
Nechte se inspirovat

Anglický 
jazyk

a literatura

Archeologie 

Archivnictví

Bohemistika Dějiny umění

Estetika

Francouzský 
jazyk

a literatura

Historie
Italský jazyk 

a kultura

Kulturní 
studia

Německý 
jazyk 

a literatura

Španělský 
jazyk 

a literatura

 Po maturitě si vyberete 

jeden program

 a v průběhu prvního ročníku

si k němu můžete přidat druhý

(...ale nemusíte!).

 Je možné vystudovat i třetí.

Dynamické sdružené studium



Příklady

HISTORIE

+  ARCHIVNICTVÍ, 

NĚMECKÝ JAZYK 
A LITERATURA

DĚJINY UMĚNÍ 

+ ITALSKÝ JAZYK A KULTURA ... NEBO NAOPAK!

A kam dál...?

 Pro všechny programy máme navazující studium

 a navíc specializované překladatelství pro AJ, FJ, IJ, NJ a ŠJ



Jazyková učebna



Bakalářské 

programy

s pevným

plánem

Pro ty,

kteří už vědí, 

co chtějí

Česko-německá areálová studia

Francouzský jazyk pro evropský 
a mezinárodní obchod

Španělský jazyk pro evropský
a mezinárodní obchod

 Optimální mix jazyků, ekonomie a práva

 Mnoho cest pro navazující studium na JU i v zahraničí: 

překladatelství, ekonomie, státní správa...



Posluchárna



Bakalářské programy 
pro budoucí učitele SŠ 

Učitele středních škol připravují odborné fakulty!

Filozofická fakulta

jazyky a dějepis

Přírodovědecká 

fakulta 

geografie

Pedagogická fakulta 

společenské vědy, 

hudební výchova

Na FF volný výběr vždy dvou aprobací 

u vybraných kombinací i napříč fakultami



Učitelské programy na FF JU

Anglický jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Dějepis

Francouzský jazyk

Španělský jazyk

Německý jazyk



Český jazyk a literatura - Základy společenských věd (PF JU)

Český jazyk a literatura - Geografie (PřF JU)

Dějepis - Hudební výchova (PF JU)

Dějepis - Geografie (PřF JU)

Francouzský jazyk - Geografie (PřF JU)

Německý jazyk - Geografie (PřF JU)

Španělský jazyk - Geografie (PřF JU)

Mezifakultní kombinace oborů 

se zaměřením na vzdělávání pro SŠ

 nabídka pro akademický rok 2023/2024



Kampus JU

Těšíme se na Vás!

FF JU

www.ff.jcu.cz


