Př i j í m ac í z ko u š k y
Přijímací zkoušky na bakalářské programy probíhají for
mou testu všeobecných studijních předpokladů a do
navazujícího magisterského studia formou pohovoru,
v němž uchazeč představí své vlastní odborné zaměření.
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studuj
bohemistiku

Během studia můžete vycestovat a strávit semestr či
dva na zahraničních bohemistických či slavistických
pracovištích v Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Německu,
Polsku, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku,
Srbsku nebo Švýcarsku. Je to zkušenost k nezaplacení,
která se skvěle hodí i do životopisu.

 Ve školství. Po absolvování kurzu učitelské způsobi
losti můžete učit český jazyk a literaturu na základní či
střední škole nebo se stát lektorem češtiny pro cizin
ce, a to nejen v Česku.
 V médiích. Noviny, časopisy i internetové portály
potřebují kultivované „psavce“. Pokud vás baví mlu
vit před publikem, můžete se stát tiskovým mluvčím
nebo rozhlasovým či televizním moderátorem.
 V překladatelství. V kombinaci s cizím jazykem je bo
hemistika ideální průpravou pro překladatelství a tlu
močnictví.

K d e s e u pl at n í t e?

 V marketingu. Dobrý copywriter má nekonečnou
slovní zásobu a ví, jaká slova volit v jaké situaci. Korek
turám textu a copywritingu se navíc můžete věnovat
i jako freelanceři a digitální nomádi na volné noze.

 V knižní produkci. Jako redaktoři nebo editoři najde
te práci v nakladatelstvích.

 Ve vědeckých institucích. Staňte se kapacitou v oblas
ti lingvistiky, literární historie nebo teorie.

K at e d r a
bohemistik y

Pr o č s t u d ovat b o h e m i s t i k u?
Česky přece umíme všichni… Ale kdeže! Až proniknete
hlouběji do různých rovin jazyka, uvidíte, že ne každý
volí vhodné komunikační prostředky pro tu a onu situa
ci. Bohemistika vám tak pomůže lépe se zorientovat
v dnešním nikdy nekončícím proudu komunikace.
Vytáhnete svoje texty z šuplíku. Bohemistický spolek
studentů neboli BOSS krom každoročního pasování
prváků pořádá několikrát za semestr i autorská čtení.
Svoje texty můžete poslat taky do Literární soutěže UP.
Můžete se zapojit do dění na katedře a pomáhat s pří
pravami konferencí, kde se seznámíte s uznávanými
osobnostmi lingvistiky, literární vědy i mezioborových
disciplín.
Součástí studia není jen teorie, ale také praxe a zážitky.
Mezi studenty jsou velmi oblíbené literárně-místopisné

exkurze, kurzy tvůrčího psaní nebo besedy se spisova
teli. Na bohemistice vychází časopis Bohemica Olomu
censia a ve spolupráci s editorskou sekcí funguje Vyda
vatelství FF UP. Katedra pomáhá studentům zajišťovat
praxi v různých institucích.
S bohemistikou se ani ve světě neztratíte. Čeština se
zdaleka neomezuje jen na území naší republiky — najde
te ji po celém světě. Na Letní škole slovanských studií
Olomouc, kde můžete pomáhat jako asistenti, si popoví
dáte s kolegy z Číny i Ameriky a na pracovní stáž můžete
vyjet do Českých škol bez hranic nebo Českých center.

Pr o č v O lo m o u c i?
S každým novým akademickým rokem do Olomouce
proudí davy studentstva ze všech koutů České republi
ky, ale i ze zahraničí. Tohle město nikdy nezestárne a je
plné kaváren, hospod, bister a dalších zašíváren, na
které nezapomenete.

„Je stejnej pohled na dvojice namačkané u Trojice,
jen vzpomínek je mnohem více a příjemně bolí,“ zpívá
o Olomouci písničkář Karel Plíhal. Je to klišé, jenže to
opravdu říká každý, kdo tu kdy aspoň pár dní pobyl —
Olomouc je skvělé (nejen) studentské město, které
lidi prostě milují.
Dějiny tohoto stotisícového města jsou univerzitou vý
razně ovlivněné už od jejího založení v roce 1573. Je
to nejstarší univerzita na Moravě, po Karlově univerzi
tě druhá nejstarší v České republice, a pravidelně se
umisťuje na prestižních pozicích mezinárodních srov
návacích žebříčků.
Zelená uzdravuje unavené oči, nejlépe se odpočívá
v klidu přírody. U hradeb, které lemují budovy na Kříž
kovského, kde sídlí i naše bohemistika, máme parká
nové zahrady, vhodné místo k venkovní svačince, od
dechu či procházce.

Co u n á s m ůž e t e s t u d ovat ?
V bakalářském stupni nabízíme tři studijní programy:
 Česká filologie (samostatný program)
 Česká filologie (sdružené studium – maior, minor)
 Česká filologie se zaměřením na editorskou práci
(samostatný program)
V navazujícím magisterském stupni můžete pokračovat
v programech:
 Česká filologie (samostatný program)
 Česká filologie (sdružené studium – maior, minor)
 Ediční a nakladatelská praxe (samostatný program,
kombinovaná forma)
U nás můžete studovat i doktorské programy (Ph.D.):
 Český jazyk
 Česká literatura
 Teorie literatury.

