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Bc. Barbora Veselá, Bc. Erika Winklerová, studentky 1. nMgr. ročníku FJ2

Bc. Veronika Soušková, absolventka KFJ – studentský jarmark



Plán prezentace

 1/ Pestrá nabídka studijních programů

 2/ Zahraniční studijní pobyty a stáže

 3/ Sounáležitost s fakultou – společné aktivity

 4/ Členové katedry – osobní přístup

 5/ Prostory a učebny – dobré materiální vybavení



1/ Pestrá nabídka studijních programů

Bakalářský program: 

• Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (prezenční dvouoborové i jednooborové 
studium)

• Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (prezenční sdružené studium, 

s Veřejnou ekonomikou a správou na ESF MU)

Navazující magisterský program:

• Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (studium jednooborové prezenční i 
kombinované, dvouoborové prezenční)

Doktorský program:

• Didaktika cizích jazyků (PhD studium prezenční i kombinované)



Cíl studia a uplatnění
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání – Bc. 

• Asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, lektor jazykové školy

• Předstupeň magisterského studia Učitelství FJ pro ZŠ

• Uplatnění v mezinárodních institucích

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost – Bc. 

• Odborný jazykový referent v oblastech státní správy a soukromého 
podnikatelského sektoru u nás i v zahraničí

• Předstupeň Francouzského-českého studia veřejné správy (M.F.T.A.P. – nMgr. 
„double degree“ program na ESF MU, uznávaný v ČR i v zahraničí)

• Předstupeň nMgr. studia aplikovaných jazyků na zahraničních univerzitách, ale i 
ekonomie a veřejné správy u nás



Cíl studia a uplatnění – nMgr. a Ph.D.
Učitelství francouzského jazyka pro základní školy – nMgr.

• Aprobovaný učitel pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií

• Předstupeň k doktorskému studiu programu Didaktika cizího jazyka

• Uplatnění v mezinárodních institucích
Didaktika cizího jazyka – doktorské Ph.D. studium pro Aj, Nj, Rj a Fj
• teoretické i empirické bádání důležité pro vzdělávací politiku a praxi ve výuce cizích 

jazyků
• Uplatnění: výzkumný pracovník ve vzdělávacích institucích, vysokoškolský pedagog, 

konzultant v oblasti jazykového vzdělávání, tvůrce i posuzovatel cizojazyčných 
učebnic a jiných kurikulárních a didaktických učebních materiálů, tvůrce koncepcí 
v oblasti jazykového vzdělávání



Přijímací řízení – Bc.
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání:

• výběr uchazečů na základě Testu studijních předpokladů

• předpokládaná minimální znalost jazyka na úrovni A2-B1

• možnost prominutí povinnosti TSP pro držitele mezinárodních diplomů od úrovně B1

• V letošním roce se posunul termín zkoušek DELF B1, je tedy třeba do prostředí přihlášky ke studiu 
nahrát alespoň kopii přihlášky k této zkoušce a kopii komunikace o tom, že se zkouška nekoná po 
úvaze, zda je člověk schopen skutečně uspět, protože kdyby nakonec diplom B1 nezískal, nebude 
uchazeč/ka do studia zapsán (bude třeba výsledky na katedru dodat co nejdříve a diplom předložit 
při zápisu ke studiu)

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (sdružené studium na PdF a ESF MU):

Na PdF MU:

• písemná zkouška z francouzštiny na úrovni B1+ (gramaticko-lexikální část, porozumění čtenému 
textu, reálie), dále TSP

• možnost prominutí povinnosti oborového testu pro držitele mezinárodních diplomů od úrovně B2

• (viz http://www.ped.muni.cz)

http://www.ped.muni.cz/


Přijímací řízení – nMgr. a Ph.D.

Učitelství francouzského jazyka pro ZŠ:

• Návaznost na Bc. studium francouzštiny učitelského, filologického i odborného zaměření

• Pedagogika a psychologie

Didaktika cizího jazyka :

• Přijímací řízení je pohovor nad předem připraveným výzkumným projektem, zkouška z cizího jazyka 
(pohovor) a ze znalostí oborové didaktiky

viz http://www.ped.muni.cz

http://www.ped.muni.cz/


Rozvržení studia (viz studijní katalog)

Komunikační kompetence:
Praktický jazyk
Ústní a písemný projev

Odborné kompetence:
Společný základ – ped+psy
Didaktika francouzštiny
Odborný jazyk
Obchodní korespondence
Odborný překlad

+ další volitelné předměty dle zájmu 
a profilace 



Rozložení studia na ESF MU (pro FJHč) 
Jiné pro hlavní na PdF MU (a vedlejší na ESF MU) – méně předmětů na ESF MU a bakalářská 

práce ve francouzštině na PdF MU

a jiné pro hlavní na ESF MU (a vedlejší na PdF MU) – moduly a předměty viz níže, bakalářská 
práce v češtině (nebo angličtině) na ESF MU 

POZOR při podávání přihlášky na volbu fakulty, pod kterou chcete studovat

..............................................................................................................................

Ekonomický modul: Makroekonomie, Mikroekonomie, Veřejná ekonomie, Hospodářská
politika, Dějiny ekonomických teorií

Finanční modul : Základy financí, Finanční řízení, Veřejné finance

Správní modul : Veřejná správa, Veřejné politiky; Právní modul : Základy práva, Právo EU

Modul řízení : Základy managmentu, Základy marketingu

Matematický modul : Matematika, Základy ekonometrie, Statistika



Jiný způsob učení než na SŠ

• Povinné předměty (semináře, přednášky); Povinně volitelné předměty 
(určený počet kreditů pro každé studium – jednooborové X dvouoborové); 
Volitelné předměty (doporučujeme zapisovat si je na KFJ) + další předměty 
rozvíjející, např. Intenzivní kurz FJ před začátkem studia, který je i příležitost k 
seznámení se s prostředím a se spolužáky

• Samostatná příprava, samostudium – francouzština je náročný jazyk, je třeba 
se mu věnovat opravdu denně, obklopit se jí, rozšiřovat si znalosti, zajímat se

• Požadavky vyučujících pomáhají, ale vše není nachystáno „na stříbrném 
podnose“ jako na nižším stupni školy

• Nebát se zeptat, vyžádat si odkazy na odbornou literaturu, aktuální zdroje

• NOVĚ: studium na dálku = náročnější způsob na soustředěnost a na 
sebedisciplínu



2/ Zahraniční studijní pobyty
• Program Erasmus+
• Université René Descartes, Paris 5 
• Université Bordeaux Montaigne
• Université Jean Monnet, Saint-Etienne
• Université Paul Valéry, Montpellier 3
• Université de Picardie, Jules Verne, Amiens
• Université de Limoges
• Institut catholique de Toulouse

• Další možnosti studia v zahraničí
• Studium v Toulouse (pro studenty speciální pedagogiky)
• Stáž v české škole v Paříži (pro studenty českého jazyka)
• Odborné stáže (s finanční podporou ERASMU)



Zahraniční studijní pobyty očima studentů

Program Erasmus+

• Zkušenosti studentů a studentek ze studia na partnerských univerzitách –
viz další prezentace

• Bc. Barbora Veselá

• Bc. Erika Winklerová

Další možnosti studia v zahraničí

• Odborné stáže (s finanční podporou ERASMU)



3/ Sounáležitost s fakultou

• Společná práce a aktivity vytvářejí prostor pro důvěru mezi studenty a jejich vyučujícími 
a budují tak sounáležitost studentů s katedrou a celou fakultou



3/ Další aktivityAkce pro veřejnost – Mezinárodní den 
frankofonie, Evropský den jazyků atd.

On-line kurzy – využití moderních technologií

Přednášky zahraničních hostů z partnerských 
univerzit

Další vzdělávání učitelů FJ v rámci CŽV



Další aktivity – akce 
se zapojením studentů

• Evropský den jazyků 
• Mezinárodní den Frankofonie 
• Noc vědců 
• Dny otevřených dveří, zahajovací schůzky 1. ročníku
• Mjuniverzita
• Spolupráce s Alliance française 
• Akce Institut français de Prague – Jour du prof, Prix Goncourt
• Spolupráce s učiteli francouzštiny ze ZŠ a SŠ
• Společné kulturní akce – návštěvy divadla
• Aktivity Studentské oborové rady
• V rámci fakulty Akademický senát, různé spolky, apod.



Studentská oborová rada

• Možnost setkávání + online kontaktů 

studentů se studenty, sdílení zkušeností

• Facebookové stránky, upozorňování na akce

• Starší rádci při potížích ve studiu nebo v komunikaci s katedrou

• Spolupráce vyučujících a studentů na akcích pro veřejnost (Noc 
vědců, Den otevřených dveří, Mjuniverzita, Den Frankofonie apod.)

• FB: 
https://www.facebook.com/oborovaradafj/?hc_ref=ARQHU5DayW6J
1hup7OK4UWg8SJgufbf1eV2zaWDUSiYB6Nnl5u1GLPpcr0hgIf5vDlw

https://www.facebook.com/oborovaradafj/?hc_ref=ARQHU5DayW6J1hup7OK4UWg8SJgufbf1eV2zaWDUSiYB6Nnl5u1GLPpcr0hgIf5vDlw


4/ Členové katedry – osobní přístup

• doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. – vedoucí katedry; literatura, jazyková cvičení, syntax 

• Mgr. Laurent Canal – rodilý mluvčí, ústní a písemný projev, argot, konzultace písemného projevu

• Ing. Mgr. Hana Delalande – odborný jazyk, obchodní korespondence, interkulturní kompetence

• Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. – literatura, teorie literatury, historie, jazyková cvičení, kurzy on-line

• PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. – fonetika, úvod do studia fj, historický vývoj francouzštiny, 
jazyková cvičení, kanadská francouzština

• Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. – didaktika Mgr., jazyková cvičení, odborný jazyk

• doktorandky – Mgr. et Mgr. Terezie Nerušilová, Mgr. Daniela Veškrnová, Mgr. Anna Luběnová 
Morales

• externí spolupracovníci 

• sekretářka katedry - Barbora Hůrková 





5/ Prostory a vybavení 

• Učebny moderně vybavené 

nábytkem i technikou

• Ústřední knihovna PdF MU 

+ studovna, rovněž oddělení s knihami 

a učebnicemi ve francouzském jazyce

• RUV – odpočinková místnost 

pro studenty v blízkosti kantýny



Knihovna KFJ

Rozsáhlý knižní fond (učebna 56 a pracovny vyučujících)

• Francouzsky psaná beletrie 

• dětská literatura především ve francouzštině 

• odborná literatura 

(máme zde nejen knihy zapsané v ÚK PdF MU a deponované u nás, ale 
také vlastní knihy dané k dispozici studentům, dary z pozůstalosti apod.)



Absolventi
FJ3 a FJ2 (učitelství): 
• Finalistka soutěže Učiteľ Slovenska 2020 - Mgr. Dana Dobšíčková

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2pLkyAEkTRHvI3syeF7PHmS9VPn9PVEqVIUajJIXrDqjDHi9U
4MZx8-90&v=5O5FVRFOkyA&feature=youtu.be

• Pedagog roku 2019 - Mgr. Martina Tinková https://www.ped.muni.cz/o-nas/soucasnost-
fakulty/uspechy-a-oceneni/pedagog-roku/vysledky-predchozich-rocniku

• Úspěšná lektorka Mgr. Hanka Šimáčková – autorka e-booku

6 nejdůležitějších rad jak se (na)učit cizí jazyk https://profhanka.cz/?fbclid=IwAR0AzsfeXNm2P_xbOZa6LmuQ-
pzZVlo4ovhOgrld3sxU65hJfVvlKGk3bL4

FJHč: blog Ing. Anny Slovákové – Dazzlicious + videa:

• https://www.youtube.com/watch?v=dzUvDOs6q20&fbclid=IwAR0EsA24d_NsQ-
1IdY0RErOaldIcGloLQuXEejKt6_ONKL1elmYdVIGgGFQ

• https://www.dazzlicious.cz/2019/02/ma-studijni-leta-od-zakladky-az-po.html

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2pLkyAEkTRHvI3syeF7PHmS9VPn9PVEqVIUajJIXrDqjDHi9U4MZx8-90&v=5O5FVRFOkyA&feature=youtu.be
https://www.ped.muni.cz/o-nas/soucasnost-fakulty/uspechy-a-oceneni/pedagog-roku/vysledky-predchozich-rocniku
https://profhanka.cz/?fbclid=IwAR0AzsfeXNm2P_xbOZa6LmuQ-pzZVlo4ovhOgrld3sxU65hJfVvlKGk3bL4
https://www.youtube.com/watch?v=dzUvDOs6q20&fbclid=IwAR0EsA24d_NsQ-1IdY0RErOaldIcGloLQuXEejKt6_ONKL1elmYdVIGgGFQ
https://www.dazzlicious.cz/2019/02/ma-studijni-leta-od-zakladky-az-po.html


Důležité odkazy
• Pedagogická fakulta, www.ped.muni.cz
• Katedra francouzského jazyka a literatury, http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina
• Informační systém MU https://is.muni.cz (dostupné všechny informace)
• ESF MU – studium FJHč a VES, www.econ.muni.cz
• Centrum zahraničních studií MU, http://czs.muni.cz/cs/

Spolupracující instituce: 
Alliance française de Brno – AF 
• http://www.alliancefrancaise.cz/brno/
Institut français de Prague – IFP 
• http://www.ifp.cz/
Sdružení učitelů francouzštiny – SUF (členství 
pro studenty zdarma)
• https://www.suf.cz/

http://www.ped.muni.cz/
http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina
https://is.muni.cz/
http://www.econ.muni.cz/
http://czs.muni.cz/cs/
http://www.alliancefrancaise.cz/brno/
http://www.ifp.cz/
https://www.suf.cz/


Kontakty a web katedry
• E-mail katedry: kfj@ped.muni.cz, fjhc@ped.muni.cz

• Facebook KFJ - https://www.facebook.com/FrancouzstinaNaPedakuMU

• Facebook FJHč - https://www.facebook.com/OdbornaFrancouzstinaNaMU

• Studentská oborová rada -
https://www.facebook.com/oborovaradafj/?hc_ref=ARQHU5DayW6J1hup7OK4UWg8S
Jgufbf1eV2zaWDUSiYB6Nnl5u1GLPpcr0hgIf5vDlw

• Diskusní skupina s učiteli (se zapojením studentů) Více francouzštiny ve školách:  
https://www.facebook.com/groups/1008727562916966

• Webové stránky KFJ: http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina

– záložky Formy studia, Rozvrh, Ukončení (k jakému cíli směřujeme a co pro to  musíme udělat), 
Studium v zahraničí, Knihovna, Spolupráce se školami (FB - Skupina, dotazník)

mailto:kfj@ped.muni.cz
mailto:fjhc@ped.muni.cz
https://www.facebook.com/FrancouzstinaNaPedakuMU
https://www.facebook.com/OdbornaFrancouzstinaNaMU
https://www.facebook.com/oborovaradafj/?hc_ref=ARQHU5DayW6J1hup7OK4UWg8SJgufbf1eV2zaWDUSiYB6Nnl5u1GLPpcr0hgIf5vDlw
https://www.facebook.com/groups/1008727562916966
http://katedry.ped.muni.cz/francouzstina
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https://image.shutterstock.com/image-vector/eiffel-tower-design-260nw-72056356.jpg
https://www.ped.muni.cz/
https://www.alliancefrancaise.cz/


Na závěr…

Děkujeme 

za pozornost!


