
Informační schůzka
se studenty 1. ročníku bakalářského studia

Český jazyk a literatura



Český jazyk a literatura

Ústav českého jazyka
https://cestina.phil.muni.cz/

Akreditace oboru na všech stupních vysokoškolského studia:

 bakalářské studium – 3 roky

 navazující magisterské studium – 2 roky

 doktorské studium (Ph.D.)

Tradice od roku 1921 – 100 let.

Ústav české literatury
https://ceska-literatura.phil.muni.cz/

https://cestina.phil.muni.cz/
https://ceska-literatura.phil.muni.cz/


Vedoucí Ústavu českého jazyka: 

doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.

Vedoucí Ústavu české literatury: 

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, CSc.

Garantka bakalářského studijního programu 

Český jazyk a literatura:

doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.



Studijní programy:

 Český jazyk a literatura (Bc. studium, navazující Mgr. studium)

 Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (navazující Mgr. studium)

 Český jazyk (doktorské studium)

 Počítačová lingvistika

 Literatura a mezikulturní komunikace



Uplatnění absolventa:
všude, kde se vyžaduje 

odborná znalost českého jazyka a literatury

 v médiích, v nakladatelstvích a jiných kulturních institucích
 tiskoví mluvčí
 specialisté v odborných nakladatelských pozicích nebo PR
 jazykoví poradci
 učitelé, lektoři češtiny pro nerodilé mluvčí
 překladatelé a tlumočníci
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Čím se zabýváme – Ústav českého jazyka
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Synchronní lingvistika



Zápatí prezentace8

Diachronní lingvistika
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Korpusová a počítačová lingvistika



Zápatí prezentace10

Čím se zabýváme – Ústav české literatury





Organizace bakalářského studia

 Český jazyk a literatura (jednooborový)

 Český jazyk a literatura (hlavní)

 Český jazyk a literatura (vedlejší)

 Čeština pro cizince (specializace)



Obsah výuky v bakalářském studiu 

Budete se věnovat jazykovědě i literární historii a teorii. 

Nástin toho, co vás čeká, získáte hned v 1. semestru v předmětech:

 CJJ03 Úvod do studia českého jazyka

 CJL01 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium 



Studium v Informačním systému (IS)

Povinné a povinně volitelné předměty (včetně doporučeného průchodu 

studiem) – Katalog programů.

V „klasickém řazení“ – informace o tom, které předměty jsou povinné, 

povinně volitelné či profilové. 

V „řazení po semestrech“ – doporučený studijní plán.  

Kontrola splnění všech povinných a povinně volitelných předmětů –

kontrolní šablona v ISu.  Informace v kontrolní šabloně jsou rozhodující 

pro splnění podmínek studia.



Naše doporučení
 VŠ studium znamená samostatný a svobodný přístup ke studiu – vše záleží 

na Vás.                

 Předpokládáme ZÁJEM o obor. 

 Náročné studium – průběžné studium.

 Studium = nejen přímá výuka, ale i studium odborné literatury, četba

literárních děl, interaktivní semináře, e-learningové kurzy ad.

 Dodržení posloupnosti předmětů (ideální/doporučený studijní plán) –

povinné a profilové předměty.

 Prerekvizity = návaznost předmětů; nesplníte-li jeden předmět, nemůžete 

se přihlásit do dalšího (některé předměty se vypisují jen 1x za rok).



 Podmínky ukončení předmětu (sylaby v informačním systému + 

informace učitele na 1. hodině výuky); docházka  (70 %).

 Zápis do paralelních skupin předmětu. 

 Výběr předmětů dle zájmu: Co Vás zajímá? Na co se zaměříte? 

(stanovte si priority)

 Diplomová práce: Bc. studium je tříleté, tedy cca po roce a půl studia 

by bylo dobré již mít představu, na co se chcete zaměřit.

 Velký výběr volitelných předmětů (vyučují významní odborníci z AV 

ČR, jiných vysokých škol českých i zahraničních) 

 Můžete si vybírat předměty z celé nabídky FF i MU.



Studium v zahraničí
 Erasmus+

 studijní pobyty

 exkurze



Praktické rady
 Komunikace s pedagogy:

etiketa oslovování

mailová komunikace – oficiální dopis: předmět, konkrétní požadavek,

podpis a UČO 

konzultační hodiny. 

 Projděte si fakultu, podívejte se, kde sídlí Vaše ústavy – budova D.

 Konzultantka pro studijní záležitosti za ÚČJ: 

Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (zizkova@phil.muni.cz)

mailto:sramkova@phil.muni.cz


Víte, proč je skvělé studovat češtinu?
Nebudete se učit JAK, ale PROČ.

Poznáte:

 moderní metody a lingvistické i literárněvědné přístupy

 v čem je čeština jedinečná a v čem je univerzální

 vývojová specifika české i světové literatury. 

Naučíte se:

 kultivovaně vyjadřovat

 pracovat s texty

 porozumět výstavbě literárního textu a jeho působení na čtenáře.



Přejeme Vám

úspěšný začátek studia!


