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Příloha č. 1: Seznam povinných seminářů a cvičení na FF ZČU a FF UPa  

      Níže se nachází seznam seminářů a cvičení, které jsou na FF ZČU či FF UPa mezi 

povinnými předměty. Zařazeny jsou podle toho, ve kterém studijních oboru jsou vyučované. 

Vycházeli jsme při sestavování tohoto seznamu z údajů platných pro školní rok 2017/2018. Na 

konci seznamu je vždy uvedeno, jaký průměry počet seminářů a cvičení připadá na studijní 

obor v daném typu studia.      

 

                   Seznam povinných seminářů a cvičení na FF ZČU        

                               Bakalářské obory prezenční forma studia     

Blízkovýchodní studia: žádné  

Sociální a kulturní antropologie: Metodologický seminář, Folkloristický seminář   

Filozofie: žádné    

Humanistika: Filozofický seminář   

Politologie: žádné   

Mezinárodní vztahy – teritoriální studia: žádné   

Sociologie: žádné  

České dějiny: Historický proseminář I, Historický proseminář II   

Obecné dějiny: Historický proseminář I, Historický proseminář II    

Archeologie: Laboratorní cvičení I, Archeologický seminář I, Archeologický seminář II, 

Archeologický seminář III, Archeologický seminář IV, Archeologický seminář V, 

Archeologický seminář VI    

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – francouzština: Jazyková cvičení 

v angličtině, Jazyková cvičení ve francouzštině I, Jazyková cvičení ve francouzštině II  

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – němčina: Jazyková cvičení 

v angličtině, Jazyková cvičení v německém jazyce I, Jazyková cvičení v německém jazyce II    

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – ruština: Jazyková cvičení 

v ruštině I, Jazyková cvičení v ruštině II, Jazyková cvičení v ruštině III       

 

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 1,76 semináře a 

cvičení   

                     Bakalářské obory kombinovaná forma studia     

Sociální a kulturní antropologie: Folkloristický seminář, Metodologický seminář   

Humanistika: Filozofický seminář   
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Politologie: žádné         

 

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 1 seminář a cvičení   

                 

            Navazující magisterské obory prezenční forma studia   

Antropologie populací minulosti: Antropologický seminář I, Antropologický seminář II, 

Antropologický seminář III, Antropologický seminář IV    

Sociální a kulturní antropologie: žádné   

Teorie a filozofie komunikace: žádné     

Evropská kulturní studia: žádné     

Mezinárodní vztahy: žádné     

Politologie: žádné    

Blízkovýchodní studia: žádné    

Sociologie: Cvičení k výzkumným projektům, Seminář sociologie a etnografie, Seminář 

modernizace a sekularizace, Kvantitativní cvičení, Cvičení integrovaného výzkumu, Seminář 

sociální změna, Seminář k teoretickým dilematům     

Moderní dějiny: Seminář k metodologii odborné práce    

Archeologie: žádné    

Učitelství francouzštiny pro střední školy: Lektorská jazyková cvičení, Diplomový seminář 

I, Diplomový seminář II     

 

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 1, 36 semináře a 

cvičení    

 

                      Navazující magisterské obory kombinovaná forma studia         

Evropská kulturní studia: žádné         

                                        

                     Seznam povinných seminářů a cvičení na FF UPa     

                                   Jednooborové bakalářské obory     

Filozofie: Filozofický seminář I, Filozofický seminář II, Hermeneutika I, Hermeneutika II, 

Seminář k bakalářské práci      
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Religionistika: Seminář k psychologii náboženství, Islám – seminář I, Islám – seminář II, 

Seminář k bakalářské práci    

Humanitní studia: Historický proseminář, Seminář k bakalářské práci, Seminář rétoriky   

Sociální antropologie: Interpretativní seminář, Seminář k bakalářské práci, Seminář rétoriky, 

Aplikovaná antropologie – cvičení    

Kulturní dějiny: Historický proseminář, Pomocné vědy historické – seminář, Dějiny 

středověku – seminář I, Dějiny středověku – seminář II, Dějiny novověku – seminář I, Dějiny 

novověku II, Seminář k bakalářské práci, Dějiny 19. století – seminář, Dějiny 20. století – 

seminář.    

Historicko-literární studia: Seminář k bakalářské práci, Seminář tvůrčího psáni I, Seminář 

tvůrčího psáni II, Seminář rétoriky, Seminář k literární kritice    

Spisová a archivní služba: Historický proseminář, Seminář k bakalářské práci, Dějiny 19. 

století – seminář, Dějiny 20. století – seminář      

Anglický jazyk pro odbornou praxi: Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové cvičení II – 

CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV, Překladatelský seminář I, 

Překladatelský seminář II, Seminář k bakalářské práci    

Německý jazyk pro odbornou praxi: Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové cvičení II – 

CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV, Překladatelský seminář I, 

Překladatelský seminář II, Seminář k bakalářské práci   

Anglický jazyk – specializace v pedagogice: Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové cvičení 

II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV, Reflexní didaktický 

seminář, Seminář k bakalářské práci      

  

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 5, 4 semináře a 

cvičení.                             

         

                                  Dvouoborové bakalářské obory      

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie: Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové 

cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV –  CEFR C1, 

Seminář k bakalářské práci, Filozofický seminář I, Hermeneutika – seminář I, Seminář 

k bakalářské práci   
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Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika: Jazykové cvičení I – CEFR B2, 

Jazykové cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV –  

CEFR C1, Překladatelský seminář I, Seminář k bakalářské práci       

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Slavistická studie zemí Evropské unie: Jazykové 

cvičení I – CEFR B2, Jazykové cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, 

Jazykové cvičení IV –  CEFR C1, Překladatelský seminář I, Seminář k bakalářské práci, 

Praktická jazyková cvičení, Jazykový seminář   

Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie: Filozofický seminář I, Hermeneutika – 

seminář I, Seminář k bakalářské práci, Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové cvičení II – 

CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV   

Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie: Historický proseminář, Pomocné vědy 

historické – seminář, Seminář k bakalářské práci, Jazykové cvičení I – CEFR B2, Jazykové 

cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV    

Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika: Jazykové cvičení I – CEFR B2, 

Jazykové cvičení II – CEFR B2 +, Jazykové cvičení III –  CEFR C1, Jazykové cvičení IV     

Ochrana hmotných památek + Historie: Historický proseminář, Pomocné vědy historické – 

seminář, Seminář k bakalářské práci, Archeologický proseminář, Proseminář dějin umění, 

Specializační seminář I, Specializační seminář II, Seminář k bakalářské práci   

Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie: Historický proseminář, Pomocné vědy 

historické – seminář, Seminář k bakalářské práci, Praktická jazyková cvičení, Překladatelský 

seminář, Jazykový seminář     

 

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 6, 75 semináře a 

cvičení 

 

 

                                   Navazující magisterské obory    

Filozofie: Diplomový seminář  

Religionistika: Diplomový seminář    

Sociální antropologie: Teorie v sociální antropologii – seminář, Interpretativní seminář, 

Diplomový seminář      

Kulturní dějiny: Specializační seminář I, Specializační seminář II, Současné trendy bádání – 

seminář, Metody historické práce – seminář, Diplomový seminář   
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Anglická filologie: Diplomový seminář       

Učitelství anglického jazyka: Jazykové praktikum I – CEFR C 1 +, Jazykové praktikum II – 

CEFR C2, Diplomový seminář    

Resocializační pedagogika: Diplomový seminář     

 

V jednom studijním oboru je v průměru mezi povinnými předměty: 2, 14 semináře a 

cvičení         
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Příloha č. 2: Seznam oborů FF ZČU a FF UPa vyžadujících ve svých 

předmětech získání praxe                                          

      Pod tímto textem lze nalézt obory vyučované na FF UPa a FF ZČU rozdělené v příslušných 

formách studia podle toho, zda jejich součástí jsou předměty vyžadující získaní praxe. Pokud 

obory takovéto předměty nemají, ale najdeme v nich předměty, kde je snaha přesně simulovat 

výkon budoucích povolání jejich studentů, v jejich rámci probíhají exkurze do různých 

neuniverzitních organizací či v nich musí samostatně připravit neakademický projekt, pak jsou 

zařazeny do kategorie neplnohodnotná praxe. V závorce je název příslušného předmětu. Obory 

jsou také dělené podle toho, zda je daný předmět pro studenty povinný nebo zda je jenom 

povinně volitelný. V jednotlivých kategoriích je uveden počet oborů, které do nich spadají. 

V závorce je napsáno, kolik procent tvoří z celkového počtu oborů v dané formě studia. 

Připomínáme, že FF UPa na rozdíl od FF ZČU má možnost studia dvouoborových oborů, které 

jsou nabízeny v rámci bakalářského studia, jen v FF ZČU je naopak možné 

absolvovat kombinovanou formu studia.     

 

                                        FF ZČU    

            Bc. obory -  prezenční forma studia – celkem 13 oborů    

                                   Plnohodnotná praxe   

Mezi povinnými předměty ve třech případech plnohodnotná praxe (23,07 procenta): 

Archeologie (Terénní praxe 1 a 2), Politologie (Praxe), Mezinárodní vztahy – teritoriální studia 

(Praxe)  

Mezi povinně volitelnými předměty v pěti případech plnohodnotná praxe (38, 46 

procenta): Blízkovýchodní studia (Praxe bakalářská 1 a 2), Cizí jazyky pro komerční praxi v 

kombinaci angličtina – francouzština (Praxe v podnikové sféře), Cizí jazyky pro komerční praxi 

v kombinaci angličtina – němčina (Praxe v podnikové sféře), Cizí jazyky pro komerční praxi v 

kombinaci angličtina – ruština (Praxe v podnikové sféře), Sociální a kulturní antropologie 

(Praxe a Praktické lekce)    

 

                                         Neplnohodnotná praxe:     

Mezi povinnými předměty: 0   

Mezi povinně volitelnými předměty: 0  
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Bez předmětu vyžadujícího praxi je pět studijních oborů (38,46 procenta): 

Filozofie, Humanistika, Obecné dějiny, Sociologie, České dějiny     

 

         Bc. obory -  kombinovaná forma studia – celkem 3 obory    

                                    Plnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty v jednom případě plnohodnotná praxe (33, 33 procenta): 

Politologie (Praxe)     

Mezi povinně volitelnými: 0   

Žádný studijní obor neměl mezi povinnými ani povinně volitelnými předměty předmět, 

který podle nás patří do kategorie neplnohodnotné praxe.   

Bez předmětu vyžadujícího praxi jsou dva studijní obory (66, 66 procenta): Humanistika, 

Sociální a kulturní antropologie    

 

                                       FF ZČU   

             NMgr. obory – prezenční forma studia – celkem 11 oborů       

                                      Plnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty ve čtyřech případech plnohodnotná praxe (36, 36): Archeologie 

(Terénní praxe 1 a 2), Mezinárodní vztahy (Stáže a projekty v politologii a mezinárodních 

vztazích), Politologie (Stáže a projekty v politologii a mezinárodních vztazích), Učitelství 

francouzštiny pro střední školy (Výuková praxe 1 a 2, Souvislá pedagogická praxe) 

Mezi povinně volitelnými předměty ve dvou případech plnohodnotná praxe (18, 18 

procenta): Blízkovýchodní studia (Praxe magisterská 1 a 2), Sociální a kulturní antropologie 

(Terénní praxe)   

 

                               Neplnohodnotná praxe:     

Mezi povinnými předměty ve čtyřech případech neplnohodnotná praxe (36, 36 procenta): 

Antropologie populací minulosti (Laboratorní praxe), Evropská kulturní studia (Praxe projekt), 

Moderní dějiny (Projekt k výzkumné činnosti), Teorie a filozofie komunikace (Komunikační 

praxe)   
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Mezi povinně volitelnými předměty není ani v jednom případě předmět, který označujeme za 

neplnohodnotnou praxi.    

 

Bez předmětu vyžadujícího praxi je jen studijní obor Sociologie (9, 09 procenta).  

 

                    NMgr. - kombinovaná forma studia – celkem 1 obor        

Obor Evropská kulturní studia má mezi povinnými předměty jeden předmět (Praxe projekt), 

který chápeme jako neplnohodnotnou praxi.     

 

                                              FF UPa 

                           Bc. obory – jednooborové – celkem 10 oborů       

                                                           Plnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty je v sedmi případech (70 procent) plnohodnotná praxe: 

Humanitní studia (Aplikační intervence 1 a 2), Sociální antropologie (Stáž v organizaci), 

Historicko-literární studia (Odborná praxe), Spisová a archivní služba (Praxe ve spisové službě, 

Praxe v archivní službě), Anglický jazyk pro odbornou praxi (Praxe), Německý jazyk pro 

odbornou praxi (Praxe), Anglický jazyk – specializace v pedagogice (Pedagogická praxe 1, 2 a 

3)        

Plnohodnotná praxe není ani jednou mezi povinně volitelnými předměty.    

 

                                                 Neplnohodnotná praxe      

Neplnohodnotná praxe není ani jednou mezi povinnými předměty 

Mezi povinně volitelnými předměty je v jednom případě (10 procent) neplnohodnotná 

praxe: Kulturní dějiny (Odborná exkurze)     

 

Bez předmětu vyžadujícího praxi jsou dva studijní obory (20 procent): Filozofie, 

Religionistika     

                    

                      Bc.  obory – dvouoborové – celkem 8 oborů        

                                                      Plnohodnotná praxe     

Plnohodnotnou praxi nemá ani jeden dvouoborových obor mezi povinnými předměty! 
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Mezi povinně volitelnými předměty je v jednom případě (12, 5 procenta) plnohodnotná 

praxe: Ochrana hmotných památek + historie (Odborná praxe – terénní archeologický výzkum 

a Odborná praxe – musejní praxe)     

 

                                                       Neplnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty je v jednom případě (12, 5 procenta) předmět, který chápeme 

jako neplnohodnotnou praxi: Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie (Semestrální 

jazykový pobyt)     

Mezi povinně volitelnými předměty je v jednom případě (12, 5 procenta) neplnohodnotná 

praxe: Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie (Odborná exkurze s aktivní účastí)   

 

Bez předmětu vyžadujícího praxi je pět studijních oborů (62, 5 procenta): Anglický jazyk 

pro odbornou praxi + Filozofie, Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika, Anglický 

jazyk pro odbornou praxi + Slavistická studia zemí Evropské unie, Německý jazyk pro 

odbornou praxi + Filozofie, Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika   

 

                          Mgr. obory – celkem 7 oborů           

                                             Plnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty je ve třech případech (42, 85 procenta) plnohodnotná praxe: 

Kulturní dějiny (Odborná praxe), Učitelství anglického jazyka (Učitelská praxe I a II), 

Resocializační pedagogika (Praxe průběžná a Praxe souvislá)  

Mezi povinně volitelnými předměty není ani jednou plnohodnotná praxe.   

    

                                              Neplnohodnotná praxe     

Mezi povinnými předměty není ani jeden obor, který chápeme jako neplnohodnotnou 

praxi    

Mezi povinně volitelnými předměty v jednom případě (14, 28 procenta): Religionistika 

(Individuální studijní projekt)     

 

Bez předmětu vyžadujícího praxi jsou tři studijní obory (42, 85 procenta): Filozofie, 

Sociální antropologie, Anglická filozofie.   
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Příloha č. 3: Seznam povinných předmětů na FF ZČU a FF UPa s povinnou 

prezentací, referátem či skupinovou prací     

                                                FF ZČU 

                                   Prezenční bakalářské obory     

Archeologie: Archeologický seminář 2, Archeologický seminář 3, Archeologický seminář 4, 

Archeologický seminář 5, Archeologický seminář 6      

Sociální a kulturní antropologie: Folkloristický seminář, Biomedicínská antropologie, 

Kulturní antropologie a ekologie, Úvod do evropské etnologie.     

Filozofie: žádné    

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – ruština: Jazyková cvičení ve 

francouzštině I, Jazyková cvičení v angličtině, Evropské ekonomické a politické instituce, 

Stylistika francouzštiny, Překlad v komerční praxi I, Tlumočení v komerční praxi 1, Tlumočení 

v komerční praxi 2, Komplexní analýza textu.    

Blízkovýchodní studia: Dějiny starověkého Blízkého východu I, Dějiny starověkého Blízkého 

východu II, Kultura Blízkého východu od středověku I, Arabština 3, Arabština 4, Arabština 5, 

Arabština 6, Ivrit 3, Ivrit 4, Ivrit 5, Ivrit 6, Stát Izrael.          

České dějiny: Historický proseminář I, Historický proseminář II, Moderní dějiny Německa.   

Obecné dějiny: Historický proseminář 2     

Politologie: Angličtina pro politology – úvod, Politologické aspekty veřejné správy.   

Sociologie: Dějiny sociologie 1, Metody výzkumu, Politologické aspekty veřejné správy, 

Základy sociologie 1, Sociologie genderu  

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – francouzština: Jazykové cvičení 

ve francouzštině 1, Jazyková cvičení v angličtině, Stylistika francouzštiny, Tlumočení 

v komerční praxi 1, Tlumočení v komerční praxi 2, Komplexní analýza textu.   

Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina – němčina: Jazyková cvičení 

v německém jazyce 1, Jazyková cvičení v německém jazyce 2, Obchodní korespondence 

v němčině 1, Obchodní korespondence v němčině 2, Jazyková cvičení v angličtině, Lexikologie 

angličtiny, Němčina v komerční praxi 2, Tlumočení v komerční praxi 1, Tlumočení v komerční 

praxi 2, Komplexní analýza textu.  

Humanistika: Filozofický seminář, Úvod do epistemologie, Moderní filozofické myšlení.    

Mezinárodní vztahy – teritoriální studia: žádné  
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                                   Kombinovaná forma studia     

Politologie: Angličtina pro politology – úvod, Politologické aspekty veřejné správy, Praxe.   

Humanistika: Filozofický seminář, Úvod do epistemologie, Moderní filozofické myšlení,   

Sociální a kulturní antropologie, Folkloristický seminář, Biomedicínská antropologie, Kulturní 

antropologie a ekologie.         

Sociální a kulturní antropologie: žádné  

 

                          Prezenční navazující magisterské obory    

Antropologie populací minulosti: Teoretická archeologie, Etnoarcheologie, Metody kosterní 

biologie 1, Terénní aktivity, Lidská variabilita a adaptabilita    

Sociální a kulturní antropologie: Aplikovaná antropologie, Politická antropologie, Lidská 

variabilita a adaptibilita, Problémy současné antropologie, Teorie náboženství a ideologie  

Učitelství francouzštiny pro střední školy: Historie a kultura Francie v překladu, Lektorská 

jazyková cvičení, Sémantika francouzštiny, Obecná didaktika, Pedagogická psychologie, 

Didaktika cizích jazyků a francouzštiny, Francouzská literatura 19. století, Speciální 

pedagogika pro učitele, Kapitoly z francouzské lingvistiky.  

Mezinárodní vztahy: Analýzy pro praxi, Analýza zahraniční politiky, Sběr dat a práce s daty 

v politologii a mezinárodních vztazích, Geopolitika a geostrategie, Globální svět, Mezinárodní 

a regionální bezpečnost.           

Politologie: Analýzy pro praxi, Sběr dat a práce s daty v politologii a mezinárodních vztazích, 

Geopolitika a geostrategie, Stáže a projekty v politologii a mezinárodních vztazích, 

Extremismus, radikalismus a terorismus, Globalizace a diverzita světa, Plánování měst a 

regionů, Rozvojové politiky států Evropské unie, Teorie a teoretici nacionalismu, Comparative 

ethnic and minority polities, Ekonomická geografie, Geografie jádrových a periferních 

prostorů, Řešení extremismu a terorismu   

Sociologie: Sociologie a etnografie, Seminář sociologie a etnografie, Teorie sociální 

stratifikace, Metody výzkumných projektů, Cvičení integrovaného výzkumu, Smíšené způsoby 

sběru dat, Populační stárnutí a sociologie, Seminář sociální změna.   

Archeologie: Teoretická archeologie, Terénní aktivity      

Moderní dějiny: Totalitarismus a Střední Evropa, Československo 1948–1989, Vybrané 

problémy z dějin 20. století, Kapitoly z dějin USA ve 20. století.   

Teorie a filozofie komunikace: Analytická filozofie, Člověk média a komunikace 1, 

Filozofická logika, Komunikace a tvořivost, Přístupy k jazyku 1, Filozofie jazyka, Kognice a 
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komunikace, Komunikace v kyberprostoru, Analýza textu a interpretace, Filozofie 

komunikace, Komunikační praxe 1, Sémiotika 2  

Evropská kulturní studia: Věda v antice a středověku, Křesťanství v životě Evropy I, 

Křesťanství v životě Evropy II, Umění v kulturním kontextu 1, Umění v kulturním kontextu 2, 

Filozofie a věda.    

Blízkovýchodní studia: Blízký východ – metody výzkumu, Současný judaismus, Současné 

křesťanství na Blízkém východě, Studium starověkého Blízkého východu 1, Studium 

starověkého Blízkého východu 2, Současný Blízký východ 1, Současný islám 1, Současný islám 

2, Žitý islám 1, Žitý judaismus, Žitý islám, Antisemitismus a islámofobie, Islám a Evropa.   

 

                       Navazující kombinovaný magisterský obor      

Evropská kulturní studia: Věda v antice a středověku, Křesťanství v životě Evropy 1, 

Křesťanství v životě Evropy 2, Umění v kulturním kontextu 1, Umění v kulturním kontextu 2, 

Filozofie a věda.    

 

                                           FF UPa           

                               Jednooborové bakalářské obory      

Filozofie: Estetika I, Estetika II, Filozofická logika II, Filozofie III, Hermeneutika I, 

Hermeneutika II.    

Religionistika: Psychologie náboženství – seminář, Metody religionistického výzkumu, Islám 

– seminář II,   

Kulturní dějiny: Pomocné vědy historické – seminář, Dějiny středověku – seminář, Základy 

archivnictví, Dějiny novověku I, Dějiny novověku II, Historická regionalistika I, Historická 

regionalistika II.   

Humanitní studia: Úvod do antropologie I, Seminář rétoriky, Systém celoživotního 

vzdělávání.     

Sociální antropologie: Romové v dějinách současnosti, Úvod do sociální antropologie, 

Aplikovaná antropologie – cvičení, Interpretativní seminář, Antropologie gendru, Úvod do 

ekonomické antropologie, Projektování a řízení projektů, Seminář k bakalářské práci, Sociální 

politika a sociální služby měst.   
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Anglický jazyk – specializace v pedagogice: Mluvený projev I, Úvod do pedagogiky, 

Fonetika a fonologie, Kulturní studia britská, Prezenční dovednosti pro učitele, Úvod do 

pedagogiky, Kulturní studia americká, Americká literatura I, Americká literatura II    

Spisová a archivní služba: Informatika ve spisové a archivní službě, Nauka o pramenech, 

Historická chronologie, Diplomatika  

Historicko –literární studia: Česká literatura v proměnách století I, Česká literatura v 

proměnách století II, Srovnávací dějiny literatury II, Literatura a ekologie, Seminář rétoriky, 

Ago – dokumenty jako pramen.  

Anglický jazyk pro odbornou praxi: Prezenční dovednosti, Překladatelský seminář I, 

Kulturní studia americká, Odborný anglický jazyk I – CEFR B2, Odborný anglický jazyk II – 

CEFR B2 + Kapitoly z americké literatury, Jazyková cvičení IV – CEFR C1, Projekt.   

Německý jazyk pro odbornou praxi: Úvod do studia německého jazyka, Současný německý 

jazyk – morfologie, Překladatelský seminář I, Překladatelský seminář II, Prezenční dovednosti, 

Dějiny německy mluvících zemí, Jazyková cvičení III – CEFR C1, Kulturní dějiny Německa, 

Současný německý jazyk – syntax, Analýza odborného textu I, Kulturní studia Rakouska a 

Švýcarska, Literatura německy píšících autorů I, Literatura německy píšících autorů II, Základy 

tlumočení, Analýza odborného textu II, Tolerance kulturních odlišností.    

                             

                                 Dvouoborové bakalářské obory    

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie: Kulturní studia americká, Kulturní studia 

britská, Kontrastivní fonetika, Kapitoly z americké literatury, Jazykové cvičení IV – CEFR C1, 

Překladatelský seminář I, Hermeneutika I.    

 

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika: Kulturní studia americká, Kulturní 

studia britská, Kontrastivní fonetika, Kapitoly z americké literatury, Jazykové cvičení IV – 

CEFR C1, Překladatelský seminář I.     

 

Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie: Úvod do studia německého jazyka, 

Současný německý jazyk – morfologie, Dějiny německy mluvících zemí, Jazyková cvičení III 

– CEFR C1, Kulturní studia Německa, Současný německý jazyk – syntax, Analýza odborného 

textu I, Analýza odborného textu II, Tolerance kulturních odlišností, Kulturní studia Rakouska 

a Švýcarska, Hermeneutika I.    
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Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie: Úvod do studia německého jazyka, Současný 

německý jazyk – morfologie, Dějiny německy mluvících zemí, Jazyková cvičení III – CEFR 

C1, Kulturní studia Německa, Současný německý jazyk – syntax, Analýza odborného textu I, 

Analýza odborného textu II, Tolerance kulturních odlišností, Kulturní studia Rakouska a 

Švýcarska, Pomocné vědy historické – seminář.   

 

Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika: Úvod do studia německého jazyka, 

Současný německý jazyk – morfologie, Dějiny německy mluvících zemí, Jazyková cvičení III 

– CEFR C1, Kulturní studia Německa, Současný německý jazyk – syntax, Analýza odborného 

textu I, Analýza odborného textu II, Tolerance kulturních odlišností, Kulturní studia Rakouska 

a Švýcarska.   

 

Ochrana hmotných památek + Historie: Úvod do poznání hmotné stavební kultury, 

Konstrukce historických staveb 1, Konstrukce historických staveb 2, Základy oborového 

managementu, Specializační seminář I, Specializační seminář II, Úvod do muzeologie, 

Pomocné vědy historické – seminář.       

 

Anglický jazyk pro odbornou praxi: Kulturní studia americká, Kulturní studia britská, 

Kontrastivní fonetika, Kapitoly z americké literatury.  

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Bulharština: Překladatelský seminář – Bulharština     

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Polština: žádné    

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Slovenština: Současnost a reálie Slovinska    

+ Slavistická studia zemí Evropské unie – Chorvatština: žádné 

 

Historie: Pomocné vědy historické – seminář 

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Bulharština: Překladatelský seminář – Bulharština     

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Polština: žádné    

+ Slavistická studia zemí Evropské unie - Slovenština: Současnost a reálie Slovinska    

+ Slavistická studia zemí Evropské unie – Chorvatština: žádné 
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                                   Navazující magisterské obory   

Filozofie: Antická filozofie I, Diplomový seminář, Noetika II.    

 

Religionistika: žádné     

 

Sociální antropologie: Teorie v sociální antropologii, Teorie v sociální antropologii – seminář, 

Antropologie a Romové, Etnicita a nacionalismus, Interpretativní seminář III, Lingvistická 

antropologie, Etnografie.      

 

Resocializační pedagogika: Sociální práce      

 

Anglická filologie: Literární teorie, Americká drama, Současné britské drama, Britská 

literatura v období modernismu.       

 

Učitelství anglického jazyka: Aktuální problémy pedagogického myšlení I, Dětská literatura, 

Literární teorie, Úvod do pedagogického výzkumu, Projekt II, Reflektivní seminář.       

 

                                     Kulturní dějiny (obor se děli do 6 variant)  

Kult. děj. Soudobé dějiny: Evropské unie III, Specializační seminář I, Specializační seminář 

II, Vyrovnání s minulostí.    

 

Kult. dějiny Regionální: Metodika výzkumu a interpretace I, Metodika výzkumu a interpretace 

II, Specializační seminář I, Specializační seminář II, Diplomový seminář, Náboženské a 

církevní dějiny 19 a 20 století, Památková péče v teorii a praxi.   

 

Kult. dějiny Gender history: Gender history – středověk, Obecné problémy gender, 

Specializační seminář I, Specializační seminář II, Diplomový seminář.   

 

Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury: Specializační seminář I, Specializační seminář II, 

Vývoj umělecké kritiky, Knižní medium v dějinách, Diplomový seminář, Textologie a literární 

archivnictví.  
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 Kulturní dějiny: Péče o kulturní dědictví: Specializační seminář I, Specializační seminář II, 

Diplomový seminář, Umělecké památky a jejich interpretace, Základy správní agendy péče o 

kulturní památky.   

 

Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika: Specializační seminář I, Specializační 

seminář II, Praktická jazyková výuka II, Praktická jazyková výuka III, Praktická jazyková 

výuka IV, Česko – slovinské literární vztahy, Diplomový seminář, Kam směřuje polská 

literatura po roce 1989?         

 

                                    Předměty bez dostatku informací v sylabech     

                                                              FF UPa 

Jednooborové Bc. obory: Filozofie: Angličtina pro filozofy I, Starořečtina II, Filozofie výchovy II, 

Úvod do Kantovy filozofie II. Religionistika: Tradice a náboženství jižní a východní Asie III, Tradice 

a náboženství jižní a východní Asie IV. Kulturní dějiny: Dějiny fotografie, Fotografie v paměťových 

institucích. Anglický jazyk – specializace v pedagogice: Seminář k bakalářské práci.   

Dvou obory Bc.: Filozofie: Filozofie výchovy II.   Religionistika: Tradice a náboženství jižní a 

východní Asie III, Tradice a náboženství jižní a východní Asie IV. Ochrana hmotných památek: 

Historický vývoj, teorie a metody památkové péče, Kapitoly z dějin architektury I, Kapitoly z dějin 

architektury II, Dějiny výtvarné kultury v Českých zemích II. Slavistická studia zemí Evropské unie 

– Chorvatčina: Současnost a reálie Chorvatska, Dějiny Chorvatska I, Dějiny Chorvatska II, Chorvatský 

jazyk I, Chorvatský jazyk II, Chorvatský jazyk III, Praktická jazyková cvičení, Chorvatština ve struktuře 

a užívání, Překladatelský seminář – Chorvatština, Jazykový seminář – Chorvatština, Chorvatská kultura 

a společnost.  

NMgr. obory: Filozofie: Philosophical Anthropology. Sociální antropologie: Práce s archivy a 

historickými knihovnami, Autorská tvorba. Učitelství anglického jazyka: Vývojové tendence v anglo 

– americké literatuře I. Anglická filologie: Vývojové tendence v anglo – americké literatuře I. Kulturní 

dějiny – Péče o kulturní dědictví: Teoretické aspekty památkové péče.  Kulturní dějiny – Kulturně 

historická slavistika: Slovanská literární emigrace.             

 

                                                           FF ZČU  

NMgr. obory: Antropologie populací minulostí: Zpracování dat 2. Archeologie: Přednáška 

zahraničních učitelů. Mezinárodní vztahy: Aktuální témata výzkumu v politologii a 

mezinárodních vztazích. Politologie: Analýza veřejné politiky, Aktuální témata výzkumu v 

politologii a mezinárodních vztazích.    
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Příloha č. 4: Otázky ve strukturovaném rozhovoru          

          

Jaká je vaše pracovní pozice na příslušné univerzitě (UPa či ZČU)?        

 

Ukazatel Velikost skupiny, která může využít karierního poradenství   

1. Je karierní poradenství poskytováno jenom současným studentům nebo i absolventům?    

1. 1. Případně je poradenství absolventům poskytováno absolventům ve stejném rozsahu jako 

studentům a jen nějak omezeno do kolika let od absolvování školy mohou poradenství 

využívat?      

 

Ukazatel Uzpůsobení karierního poradenství specifickým potřebám absolventů 

jednotlivých oborů  

2. Je karierní poradenství uzpůsobeno rozdílným profesním dráhám studentů a absolventů 

jednotlivých oborů vyučovaných na vaší vysoké škole?     

     

Ukazatel Individuální přístup ke studentům (absolventům)        

3. Má student či absolvent možnost využít individuálních konzultací s kariérním poradcem?    

3.1. Případně v jakých dnech a hodinách lze využít individuálních konzultací?  

 

Ukazatel Znalost a zohlednění specifické situace na trhu práce v daném regionu   

4. Jednají kariérní poradci s firmami a organizacemi, kde by se mohli absolventi uplatnit, o 

požadavcích, které mají na uchazeče o zaměstnání?           

5. Informují pracovní poradci studenty (absolventy) o firmách a organizacích, kde by se mohli 

uplatnit absolventi jejich oboru?      

6. Jsou studentovi (absolventovi) v individuálních konzultacích poskytnuty rady, jaké 

dovednosti a zkušenosti očekávají zaměstnavatelé v příslušném regionu od absolventů daného 

oboru?            

 

Ukazatel Příprava na hledání práce           

7. Jsou v rámci pracovního poradenství poskytovány rady či semináře, o tom, jak správně 

napsat životopis?       
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8. Jsou v rámci pracovního poradenství poskytnuty studentům (absolventům) informace, jak by 

měli vystupovat na pracovních pohovorech či jsou nanečisto nacvičovány?   

 

Ukazatel Propagace pracovního poradenství mezi studenty (absolventy)       

9. Jakým způsobem jsou studenti (absolventi) informováni o tom, že mohou využít pracovní 

poradenství?       

 

Ukazatel Prohlubování a rozvoj dovedností potřebných pro úspěch na trhu práce     

10. Pořádá karierní poradenství testy, kde by si studenti (absolventi) mohli ověřit svoje znalosti 

(například v manažerských dovednostech) či organizuje osobnostní testy?     

11. Poskytuje karierní poradenství či doporučuje studentům (absolventům) kurzy, kde by mohli 

získat dovednosti, které potřebují k pracovnímu uplatnění v jejich oboru na trhu práce?     

 

Ukazatel Dostupnost pracovního poradenství      

12. Jsou všechny služby poskytované v rámci pracovního poradenství bezplatné?      

   

Ukazatel Specifický přístup k oborům, kde je zvýšená pravděpodobnost nezaměstnanosti 

absolventů   

13. Zda pracovní poradenství klade zvláštní pozornost na obory, kde hrozí horší pracovní 

uplatnění jejich absolventů na trhu práce?     

13. 1. Případně jakým způsobem klade zvláštní pozornost na tyto obory?  

 

Ukazatel Poskytování informací o možnosti začít podnikat     

14.  Informuje kariérní poradenství o tom, jak začít podnikat a jaké to obnáší základní nástrahy?       

 

Možnost doplnění ze strany dotazovaného     

Je něco ohledně problematiky karierního poradenství, co nebylo v rozhovoru zmíněno a mělo 

by být podle Vás uvedeno?     
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Příloha č. 5: Informovaný souhlas se strukturovaným rozhovorem a s jeho 

využitím v diplomové práci  

V rámci své diplomové práce, která je realizována na Katedře veřejné a sociální politiky FSV 

UK, jsem se rozhodl Vás oslovit a požádat Vás o spolupráci.  

Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Není Vaší povinností odpovědět 

na všechny otázky, naopak je zcela na Vás, jaké informace v rozhovoru 

sdělíte. Vaše jméno, příjemní, pracovní zařazení a vaše odpovědi ze strukturovaného rozhovoru 

budou uvedený v mojí diplomové práci. Cokoliv dalšího z rozhovoru nebude v diplomové práci 

a nikde jinde uvedeno anebo jakkoliv jinak využito.  

Jestliže budete mít jakékoli dotazy, můžete mi napsat (72720292@fsv.cuni.cz) a zavolat (---) 

anebo kontaktovat vedoucího diplomové práce Mgr. Richarda Kokeše (email: ---).  

 

Datum rozhovoru: ………………………………………………. 

Jméno výzkumníka: Petr Pravda    

Podpis výzkumníka: ………………………………………………. 

Jméno dotazovaného: ………………………………………………. 

Podpis dotazovaného: ……………………………………………….. 
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