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Asi jako každého, i mě na Katedru francouzského jazyka 

a literatury přivedla láska k jazyku. Nechtěla jsem se smířit 

s faktem, že se „jenom domluvím“. Studium francouzštiny 

na akademické úrovni mi přineslo daleko víc, než jsem očekávala. 

Stala jsem se součástí soudržného kolektivu, který spojuje nejen 

studijní obor. Vycestovala jsem např. s francouzským divadlem za 

hranice Česka, získala nové přátele i v zahraničí a nyní se mohu dále 

vzdělávat na Erasmu.

Co je FJHČ ?

Proč studovat u nás?

Přijímací zkouškyPřijímací zkoušky

Co nabízíme?

Praktické znalosti jazyka a kultury díky promyšlené skladbě předmětů 
lingvistických, literárně-kulturních a didaktických
Rozvoj komunikačních schopností procvičovaných v hodinách s rodilým 
mluvčím
Cílenou přípravu na učitelské povolání už od bakalářského studia
Možnost vyjet na Erasmus+ do Francie nebo se podílet na aktivitách katedry

      Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání je prezenční 
      bakalářské jedno nebo dvouoborové studium, na které navazuje:
      Učitelství francouzského jazyka pro základní školy, případně jiné 
      kompatibilní navazující Mgr. programy na jiných fakultách MUNI.

Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

Jak se u nás studuje? Jak se u nás studuje?

Francouzský jazyk 
pro hospodářskou činnost

Daniela Rakušanová, bakalářské studium FJHČ

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (FJHČ) je prezenční bakalářské 
dvouoborové mezifakultní studium na PED MUNI v kombinaci s Veřejnou ekono-
mikou a správou na ESF MUNI. Po tomto studiu je ideální pokračovat ve francouz-
sko-českém navazujícím Mgr. programu Veřejná správa (Administration pub-
lique, neboli M.F.T.A.P.), příp. si najít jiný navazující obor, ekonomický nebo filolo-
gický. 

Pokud Vás baví francouzština, ale zároveň Vás láká studium ekonomie, FJHČ je to 
pravé. Na PED MUNI Vás čekají předměty lingvistické, kulturně-historické, odborné, 
ale hlavně praktické. Na ESF MUNI se budete dále vzdělávat v ekonomii, financích, 
veřejné správě, managementu i právu. Během studia budete mít možnost vyjet na 
studijní i pracovní stáže např. do Francie, Lucemburska nebo Kanady.

Přijímací zkoušky se skládají pouze z Testu studijních předpokladů, ale francouzšti-
nu je třeba ovládat alespoň na úrovni A2+. Držitelé diplomů DELF od úrovně B1 
mohou žádat o prominutí TSP.

Přijímací zkoušky se skládají z Testu studijních předpokladů (TSP) a oborového 
testu z francouzštiny (v rozsahu gymnaziálních osnov). Držitelé mezinárodních 
diplomů od úrovně DELF B2 mohou žádat o prominutí oborového testu.

Již gymnázium ve mně vzbudilo vášeň pro cizí jazyky a obor na VŠ jsem 

si nemohla vybrat lépe. Chtěla jsem se dostat hlouběji do francouzšti-

ny a naučit se odbornou terminologii. Kombinace s ESF MUNI mi navíc 

přišla velmi praktická. Příjemně mě překvapili šikovní doktorandi, 

které si ráda vybírám jako cvičící na semináře. Dále vysoká úroveň 

obchodní angličtiny na MUNI a perfektní organizace  výuky. Těším se 

také na pracovní stáž ve Francii během magisterského studia.

Na Katedře francouzského jazyka a literatury na PED MUNI se vyučuje jak bakalář-
ský, tak navazující magisterský program směřující k výkonu učitelského povolání:


