Máte rádi výzvy a chcete kultivovat
jedince i společnost?
Psychologie

Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ

Sociální pedagogika a poradenství

Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

Andragogika (vzdělávání dospělých)

Učitelství estetické výchovy pro SŠ

Pedagogika (teorie vzdělávání)

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ

Baví vás angličtina?
Anglický jazyk a literatura
Severoamerická kulturní studia*

Učitelství historie pro SŠ
Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ

Etnologie (lidové tradice, ale třeba

Chtěli byste učit
na střední škole?

i hudební subkultury)

V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM

Filozofie

STUDIU SE MŮŽETE SPECIALIZOVAT

Literatura a mezikulturní komunikace*

NA UČITELSTVÍ VYBRANÝCH

Pedagogika

PŘEDMĚTŮ.

Estetika (filozofie umění a teorie umělecké kritiky)

Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ

Rádi byste studovali germánské jazyky?

Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ

Německý jazyk a literatura

Učitelství základů společenských věd pro SŠ

Nizozemský jazyk, literatura a kultura

Zajímají vás slovanské jazyky?
Český jazyk a literatura

Religionistika (náboženství a jejich úloha

Jihoslovanská a balkánská studia (chorvatština / slovinština / bulharština)

ve společnostech různých dob)

Polská studia

Zajímají vás jazyky
a literatura?

Jste systematici se vztahem
ke knižní kultuře a informačním
technologiím?

Francouzský jazyk a literatura

Pedagogika (se specializací Digitální technologie

Italský jazyk a literatura

ve vzdělávání)

Religionistika (výzkum náboženství i s využitím

Katalánský jazyk a literatura

Potřebujete se
lépe zorientovat
v naší nabídce?

experimentálních postupů)

Chcete se ponořit do studia
umění a pochopit slavná díla
v dobovém kontextu?
Dějiny umění

Mediteránní studia (románské jazyky / řečtina / arabština / latina / starořečtina)
Portugalský jazyk a literatura
Španělský jazyk a literatura

ODPOVĚZTE NA OTÁZKY

Lákají vás exotičtější jazyky?

A ZJISTĚTE, KTERÝMI SMĚRY

Baltistika (litevština / finština)

SE MŮŽETE VYDAT.

Čínská studia
Japanistika
Novořecký jazyk a literatura

Estetika (filozofie umění a teorie umělecké kritiky)

Počítačová lingvistika

Klasická archeologie (mimo jiné umění starověku)
uměleckými disciplínami)

Tlumočnictví českého znakového jazyka

Zajímá vás umění?

Vietnamistika

Zajímá vás historie?

Chtěli byste se věnovat detailně
divadlu, hudbě nebo filmu?

Baví vás zkoumat systém jazyka
a poznávat kultury zaniklých civilizací?
Klasický řecký jazyk a literatura

Divadelní studia

Latinský jazyk a literatura

Hudební věda

Mediteránní studia (románské jazyky / řečtina / arabština / latina / starořečtina)

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Obecná jazykověda (prehistorické jazyky, např. sanskrt)

Teorie a provozovací praxe staré hudby

Zajímáte se o umění a informační
technologie či mediální kulturu?

Ukrajinská studia

Chcete se věnovat románským jazykům?

Informační studia a knihovnictví

Sdružená uměnovědná studia (přehled napříč

Ruská studia

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Chcete porozumět dějinám jako celku
od středověku až po moderní dobu?

Fascinují vás zaniklé civilizace?
Nebojíte se případné práce s lopatou?

Chtěli byste rozumět
starým dokumentům?

Zajímá vás sběratelství a práce
s muzejními exponáty?

Teorie interaktivních médií

Historie (specializace na jednotlivá období

Archeologie

Archivnictví

Etnologie (výzkum lidových tradic, ale třeba

Zvukový design a multimediální technologie*

či témata v navazujícím magisterském studiu)

Dějiny starověku

Pomocné vědy historické (stará písma, rukopisy,

i hudebních subkultur)

Klasická archeologie (starověké kultury)

staré měrné jednotky a další)

Muzeologie

Management v kultuře*

* Tímto směrem se můžete specializovat v navazujícím magisterském studiu.

Rádi přemýšlíte nad širšími
souvislostmi věcí kolem nás?

Zajímá vás člověk,
jeho nitro a společnost,
ve které žije?

Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ

