
Studuj francouzštinu
a staň se učitelem nebo ekonomem

Chceš vědět více?
Čti dál...

Na PED MUNI připravujeme hlavně učitele, ale nabízíme i studium 

odborné francouzštiny v kombinaci s ekonomií na ESF MUNI.

S námi se neztratíš na trhu práce v ČR ani ve světě. 

Uplatníš se ve školství, ale i v mezinárodních institucích
Kontakt

Katedra francouzského jazyka a literatury
Pedagogická fakulta MUNI
Poříčí 9, 603 00 Brno
katedry.ped.muni.cz/francouzstina

@oborovaradafj

kfj@ped.muni.cz

@OdbornaFrancouzstinaNaMU

fjhc@ped.muni.cz

Bc. Alice Luňáková, absolventka Bc. studia, před dokončením 
Učitelství FJ pro ZŠ

Mgr. Sabina Bargl, Učitelství FJ pro ZŠ

Co říkají absolventi?

Díky bakalářskému i magisterskému studiu francouzštiny 
na PED MUNI a zahraničním pobytům na jihu Francie, 
kde jsem mohla rozvíjet své jazykové znalosti, jsem se tento jazyk 
dobře naučila. Během studia jsem také dala průchod svým tvůrčím 
schopnostem a pod odborným vedením jsem napsala kreativní bakalářskou
i diplomovou práci. Studium a praxe mi pomohly najít práci učitelky francouzštiny, 
která mě velmi naplňuje. Pokračuji také v doktorském studiu Didaktika cizího jazyka.

Ing. Lukáš Indrák, absolvent FJHČ a MFTAP

Přihlášku na bakalářský obor jsem podal pár minut před uzávěrkou, když jsem si náhodou všiml 
oboru, který si jistě zaslouží více pozornosti. Nechtěl jsem odhodit do koše hodiny strávené 
učením francouzštiny, zároveň mě to však táhlo k ekonomii více než ke studiu jazyka jako 
takového. Jako kluk jsem měl mírné obavy z převážně dívčího kolektivu, žádný problém se však 
neobjevil, naopak mužský element zde bývá vždy oceněn. Vážil jsem si komplexní podpory 
získávání zahraničních zkušeností už během bakalářského studia, což výrazně pomůže i pro 
navazující studium. Díky tomu jsem se mohl dostat do zajímavých míst Francie i Kanady a rozhod-
ně nelituji.

Uplynulé roky na katedře nemohu hodnotit jinak, než pozitivně. 
Katedra se vyznačuje odborníky, kteří svým osobním přístupem 
dokážou vzbudit ve studentech zájem neustále prohlubovat své 
znalosti. Pod jejich vedením jsem se naučila pokoře k jazyku i k učení 
samotnému. Velice oceňuji možnost vycestovat na zahraniční 
studijní pobyty do Francie a do frankofonní části Kanady. I když
jsou takové výjezdy zkušeností k nezaplacení, vždy se ráda vracím 
na katedru francouzštiny, kde panuje téměř rodinná atmosféra.


