
Studium latiny na FF MU 
Znalost latiny – jazyka nesmrtelného spíše než mrtvého – je nejen dobrou pomocí pro zvládnutí slovní 

zásoby zejména románských jazyků (a také angličtiny), ale poskytuje i předpoklady k pochopení 

gramatického systému vlastně všech indoevropských jazyků. Studium latinské gramatiky učí 

systematickému myšlení, usnadňuje orientaci v jiných (nejen vědních) oblastech a je prostředkem 

k odhalování vysoké kultury a humanity dob dávno minulých. Antické tradice k nám ovšem stále 

promlouvají ve výtvarném umění a architektuře stejně jako v literárních narážkách, divadelních a 

filmových inscenacích nebo třeba v reklamních sloganech. 

Bakalářské studium 

Bakalářské studium Latinského jazyka a literatury je zaměřeno zejména na latinu klasického období a 

antickou (tj. řeckou i římskou) literaturu. Zvládnutí latinského jazyka je (již od 2. semestru) zúročeno 

a bohatě odměněno četbou originálních textů. Do tajů vojenské taktiky a starověkého válečnictví 

proniknete spolu s Caesarem, s řečnickou manipulací a světem filozofie se seznámíte prostřednictvím 

Cicerona a mytologická i milostná dobrodružství zažijete s Ovidiem, Catullem a Vergiliem. Získáte 

ucelený pohled na vývoj antické literatury od počátků až do prvních století našeho letopočtu. V dalších 

předmětech se vydáte na zajímavé exkurze do vybraných oblastí antického světa, jako je historie, 

antická mytologie, filozofie nebo římské právo.  

Latinský jazyk a literaturu můžete studovat jednooborově (tj. samostatně) i v kombinaci s dalším 

oborem (např. s němčinou, angličtinou, francouzštinou, historií apod.) na Filozofické fakultě i jiných 

fakultách Masarykovy univerzity. Přehled studovaných předmětů a dalších pravidel najdete na adrese: 

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=5963;rek=ap;puvodni_design=p;uzel

=391728; 

Navazující magisterské studium 

V navazujícím magisterském studiu si můžete vybrat z těchto oborů: Latinský jazyk a literatura, 

Latinský jazyk a literatura ve středověku a Učitelství latinského jazyka a literatury. 

 

Obor Latinský jazyk a literatura můžete studovat jednooborově (tj. samostatně) i dvouoborově (tedy 

v kombinaci s libovolným jiným oborem). V jednooborovém studiu získáte přehled o vývoji latiny od 

nejstarších dob až do středověku, proniknete hlouběji do antické literatury a seznámíte se s bohatou 

literaturou evropského i českého středověku. Autentickým průvodcem antickou (nejen) literární 

kulturou vám bude třeba básník mnoha tváří Horatius, mistr antické komedie Plautus či jeden 

z největších antických dějepisců Tacitus. Do středověkého světa a myšlení vás uvede např. Aurelius 

Augustinus či Kosmas. Dvouoborové studium vám umožní specializovat se na antiku nebo středověk. 

K povinným předmětům si podle zájmu můžete vybrat volitelné předměty, které vás budou zajímat a 

směřovat k dalšímu uplatnění.  

Přehled studovaných předmětů a dalších pravidel najdete na adrese: 

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=5963;rek=ap;puvodni_design=p;uzel

=391728; 

Obor Latinský jazyk a literatura ve středověku můžete studovat jednooborově (tj. samostatně) i 

dvouoborově (tedy v kombinaci s libovolným jiným oborem). Seznámíte se se středověkou filologií, 

která výrazně přispěla k zachování antického dědictví a tím i k rozvoji evropské kultury. Dozvíte se, 

jakou latinou se ve středověku psalo a jaká díla vznikla v Evropě i na našem území.  Seznámíte se i 

s tím, jak se vydávají středověké rukopisné texty. Budete tak připraveni ke spolupráci s dalšími (nejen) 

humanitními disciplínami, jako je historie, filozofie, dějiny uměni, teologie, ale také třeba přírodní 

vědy. 

Přehled studovaných předmětů a dalších pravidel najdete na adrese: 

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=5963;rek=ap;puvodni_design=p;uzel

=645602 
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Obor Učitelství latinského jazyka a literatury můžete studovat jednooborově i dvouoborově a 

zároveň si zvolíte zaměření na středověk nebo antiku. Kromě odborných předmětů budete navštěvovat 

řadu kurzů (psychologii, obecnou didaktiku, speciální pedagogiku, didaktiku latiny a povinnou praxi 

na střední škole), které vás připraví na výuku latiny na středních školách, ať už gymnáziích nebo 

středních zdravotnických školách. 

Přehled studovaných předmětů a dalších pravidel najdete na adrese: 

http://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk.pl?fakulta=1421;obdobi=5963;rek=ap;puvodni_design=p;uzel

=392316; 
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