
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Po prezentaci v S1 bude následovat prohlídka laboratoře L3 pod vedením dr. Johna. 

 P1 P2 S1 S2 S3 S4 

9.30 – 10.20 

Informační 
blok pro 
všechny 

zájemce o 
studium 

   

  

10.30 – 11.30  

Historie  
(Bc., NMgr.) 

 
Dějepis se 

zaměřením na 
vzdělávání pro 

střední školy (Bc.) 
 

Učitelství pro střední 
školy se specializací 

Dějepis (NMgr.) 

Archeologie1 
(Bc., NMgr.) 

Bohemistika (Bc., NMgr.) 
 

Český jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 

pro střední školy (Bc.) 
 

Učitelství pro střední školy se 
specializací Český jazyk a 

literatura (NMgr.) 

Francouzský jazyk a literatura (Bc.) 
 

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (Bc.) 
 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy (Bc.) 

 
Románská filologie se specializací Francouzská filologie (NMgr.) 

 
Učitelství pro střední školy se specializací Francouzský jazyk a 

literatura (NMgr.) 
 

Překladatelství francouzského jazyka (NMgr.) 

Španělský jazyk a literatura (Bc.) 
 

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (Bc.) 
 

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy (Bc.) 

 
Románská filologie se specializací Španělská filologie (NMgr.) 

 
Učitelství pro střední školy se specializací Španělský jazyk a 

literatura (NMgr.) 
 

Překladatelství španělského jazyka (NMgr.) 

12.00-12.50 

Informační 
blok pro 
všechny 

zájemce o 
studium 

    

 

13.00 – 14.00  

Historie  
(Bc., NMgr.) 

 
Dějepis se 

zaměřením na 
vzdělávání pro 

střední školy (Bc.) 
 

Učitelství pro střední 
školy se specializací 

Dějepis (NMgr.) 

Archeologie1 

(Bc. NMgr.) 

Bohemistika (Bc., NMgr.) 
 

Český jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 

pro střední školy (Bc.) 
 

Učitelství pro střední školy se 
specializací Český jazyk a 

literatura (NMgr.) 

Francouzský jazyk a literatura (Bc.) 
 

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (Bc.) 
 

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy (Bc.) 

 
Románská filologie se specializací Francouzská filologie (NMgr.) 

 
Učitelství pro střední školy se specializací Francouzský jazyk a 

literatura (NMgr.) 
 

Překladatelství francouzského jazyka (NMgr.) 

Španělský jazyk a literatura (Bc.) 
 

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (Bc.) 
 

Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy (Bc.) 

 
Románská filologie se specializací Španělská filologie (NMgr.) 

 
Učitelství pro střední školy se specializací Španělský jazyk a 

literatura (NMgr.) 
 

Překladatelství španělského jazyka (NMgr.) 

Den otevřených dveří 

17. 1. 2020 



 

 

 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

9.30 – 10.20 

   

    

10.30 – 11.30 

Italský jazyk a kultura 
(Bc.) 

 
Italský jazyk (NMgr.) 

Archivnictví 
(Bc., NMgr.) 

Dějiny umění (Bc.) 
 

Dějiny umění a 
vizuální studia 

(NMgr.) 

Estetika (Bc.) 

Anglický jazyk a literatura (Bc.) 
 

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

 
Anglická a americká literatura (NMgr.) 

 
Učitelství pro střední školy se specializací Anglický jazyk a literatura 

(NMgr.) 
 

Překladatelství anglického jazyka (NMgr.) 

Česko-německá areálová 
studia (Bc., NMgr.) 

 

Německý jazyk 
a literatura (Bc.) 

Kulturní studia (Bc.) 
 

Kulturální studia (NMgr.) 

12.00 – 12.50 

 

      

13.00 – 14.00 

Italský jazyk a kultura 
(Bc.) 

 
Italský jazyk (NMgr.) 

Archivnictví 
(Bc., NMgr.) 

Dějiny umění (Bc.) 
 

Dějiny umění a 
vizuální studia 

(NMgr.) 

Estetika (Bc.) 

Anglický jazyk a literatura (Bc.) 
 

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

 
Anglická a americká literatura (NMgr.) 

 
Učitelství pro střední školy se specializací Anglický jazyk a literatura 

(NMgr.) 
 

Překladatelství anglického jazyka (NMgr.) 

Česko-německá areálová 
studia (Bc., NMgr.) 

 

Německý jazyk 
a literatura (Bc.) 

Kulturní studia (Bc.) 
 

Kulturální studia (NMgr.) 

 
 
V době mimo uvedené prezentace v přednáškových sálech a seminárních učebnách jsou přítomni zástupci jednotlivých ústavů ve svých kancelářích a jsou připraveni podat informace, resp. zodpovědět dotazy: 
 
UAC - Archivnictví: doc. Ryantová (pracovna č. FF 00 008)  
UAG - Česko-německá areálová studia: dr. Šepták (pracovna č. FF 01 035); Německý jazyk a literatura: doc. Eder (pracovna č. FF 01 035) 
UAN - Anglický jazyk a literatura, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, Anglická a americká literatura, Překladatelství anglického jazyka, Učitelství pro střední školy se specializací 
Anglický jazyk a literatura: dr. Kos (pracovna č. FF 00 044) 
UAR - Archeologie: doc. Chvojka, dr. John a Mgr. Šálková (pracovna č. FF 00 011) 
UBO - Bohemistika: dr. Halamová (pracovna č. FF 01 038) 
UHE - Historie: dr. Smíšek (pracovna č. FF 02 033) 
URO - Románské jazyky: doc. Radimský (pracovna č. FF 00 050) 
UUK - Dějiny umění a Dějiny umění a vizuální studia: doc. Šroněk a dr. Látal (pracovna č. FF 00 053); Estetika: dr. Dadejík (pracovna č. FF 01 044) a dr. Kaplický (pracovna č. FF 01 045); Kulturní studia a Kulturální studia: 
prof. Jiroušek a dr. Skalický (pracovna č. FF 01 040) 
 
Na studijním oddělení (FF 00 040) je po celý den (8.30-11.00 a 12.00-14.00 hodin) možno vyzvednout informační leták o počtech podaných přihlášek na jednotlivé obory v uplynulých letech, resp. získat informace 
k vyplnění a podání přihlášky ke studiu. 
 


