VÝBĚR OBORŮ, KTERÉ MAJÍ PODOBORY
seznam všech oborů najdete na https://uvi.lf1.cuni.cz/wp-content/uploads/2017/05/UK-obory-prehled.pdf
VĚDNÍ OBOR
NÁZEV

PODOBORY
NÁZEV

Aplikovaná geologie

povinné:

Hydrogeologie
Inženýrská geologie
Užitá geofyzika
Biochemie

nepovinné:

Klinická biochemie
Xenobiochemie a patobiochemie
Biomedicínská kinantropologie

nepovinné:

Aplikovaná tělesná výchova
Fyzioterapie
Pohyb jako prostředek preventivní medicíny
Sportovní biochemie
Sportovní biomechanika
Sportovní výživa a dietologie
Zátěžová fyziologie
Dějiny

povinné:

České dějiny
Dějiny a kultury Blízkého východu a Afriky
Dějiny a kultury centrální Asie
Dějiny a kultury Dálného východu
Dějiny a kultury Evropy
Dějiny a kultury jihovýchodní Asie
Dějiny a kultury jižní Asie
Dějiny a kultury Latinské Ameriky
Dějiny a kultury Severní Ameriky
Dějiny lékařství
Dějiny novověku a soudobé dějiny
Dějiny pravěku
Dějiny starověku
Dějiny středověku
Historiografie a filosofie dějin
Hospodářské a sociální dějiny
Pomocné vědy historické a archivnictví
Didaktika

povinné:

Didaktika anglického jazyka
Didaktika biologie
Didaktika českého jazyka
Didaktika dějepisu
Didaktika filosofie
Didaktika francouzského jazyka
Didaktika fyziky
Didaktika geografie
Didaktika geologie
Didaktika hudby a hudební výchovy
Didaktika chemie
Didaktika IT
Didaktika latinského jazyka a literatury
Didaktika matematiky
Didaktika mediální výchovy
Didaktika německého jazyka
Didaktika pedagogiky
Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku
Didaktika pro 1. stupeň ZŠ
Didaktika psychologie
Didaktika ruského jazyka
Didaktika speciální pedagogiky
Didaktika společenských věd, náboženství, filozofie a etiky
Didaktika španělského jazyka
Didaktika technické a informační výchovy
Didaktika výtvarné výchovy
Obecná didaktika
Učitelství pro MŠ

Výchova k ochraně obyvatelstva
Výchova ke zdraví
Vysokoškolská didaktika
Ekonomické vědy

nepovinné:

Bankovnictví
Ekonomie v hospodářské soutěži a regulaci
Evropská integrace
Finanční analýza a oceňování
Finanční ekonometrie
Hodnocení efektivity a produktivity
Makroekonomická politika
Mikroekonomie
Politická ekonomie
Statistika
Veřejné finance
Farmacie a farmakologie

povinné:

Analytická chemie
Bioanalytická chemie
Biochemie
Farmaceutická analýza
Farmaceutická chemie
Farmaceutická technologie
Farmacie
Farmakognosie a toxikologie přírodních látek
Farmakologie a toxikologie
Humánní a veterinární farmakologie
Klinická a sociální farmacie
Xenobiochemie a patobiochemie
Filosofie a etika

nepovinné:

Dějiny vědy
Etika
Fenomenologie
Filozofie a dějiny přírodní vědy
Soudobá filosofie
Geodynamika

povinné:

Geotektonika
Magmatická petrologie
Metamorfní petrologie
Strukturní geologie
Vulkanologie
Geochemie a mineralogie

povinné:

Environmentální geochemie
Horninová geochemie
Ložisková geologie
Mineralogie
Geologie (ostatní)

povinné:

Historická geologie
Regionální geologie
Sedimentární geologie
Stratigrafie
Všeobecná geologie
Lingvistika

povinné:

Aplikovaná lingvistika
Obecná lingvistika
Překladatelství a tlumočnictví
Synchronní a diachronní struktura konkrétních jazyků nebo jazykových skupin
Anglický jazyk
Arabský jazyk
Český jazyk
Čínský jazyk
Egyptský jazyk
Francouzský jazyk
Indické jazyky
Indonéský jazyk
Italský jazyk
Japonský jazyk
Jazyky starého Předního východu
Jihovýchodoevropské jazyky

Jiné evropské jazyky
Jiné mimoevropské jazyky
Kavkazské jazyky
Klínopis
Korejský jazyk
Latinský jazyk
Maďarský jazyk
Mongolský jazyk
Německý jazyk
Nizozemský jazyk
Novořecký jazyk
Perský jazyk
Pobaltské jazyky
Polský jazyk
Portugalský jazyk
Romský jazyk
Ruská a východoevropská lingvistika
Severské jazyky
Slovenský jazyk
Starořecký jazyk
Španělský jazyk
Tibetský jazyk
Turecký jazyk
Vietnamský jazyk
Židovské jazyky
Literatura

povinné:

Literární věda
Komparatistika
Anglofonní literatury a kultury
Arabská literatura
Česká literatura
Čínská literatura
Egyptská literatura
Francouzsky psané literatury
Gender a literatura
Hebrejská literatura
Hispánská literatura
Indická literatura
Indonéská literatura
Italská literatura
Japonská literatura
Jihovýchodoevropské literatury
Jiné evropské literatury
Jiné mimoevropské literatury
Kavkazské literatury
Korejská literatura
Latinská literatura
Literatura starého Předního východu
Maďarská literatura
Mongolská literatura
Německy psané literatury
Nizozemská literatura
Novořecká literatura
Perská literatura
Pobaltská literatura
Polská literatura
Portugalsky psané literatury
Romská literatura
Ruská a východoevropská literatura
Severské literatury
Slovenská literatura
Starořecká literatura
Tibetská literatura
Turecká literatura
Vietnamská literatura
Mediální a komunikační studia

nepovinné:

Dějiny médií
Filozofie komunikace

Kulturální studia
Marketing a public relations
Mediální systémy
Mediální výchova
Nová média
Politická komunikace
Sémiotika médií
Sociologie médií
Žurnalistika
Paleontologie a geobiologie

povinné:

Fytopaleontologie
Geobiologie
Zoopaleontologie
Politické vědy

nepovinné:

Bezpečnostní studia
Evropská integrace
Historické proměny české a čsl. politiky
Komunální a místní politika
Mezinárodní instituce
Mezinárodní vztahy
Politická filozofie
Politické a ústavní systémy
Politické strany a stranické systémy
Právo

povinné:

Evropské právo
Finanční právo a finanční věda
Mezinárodní právo
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinár. obchodu
Občanské právo
Obchodní právo
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Právní dějiny
Právo v interdisciplinárním kontextu společenských věd
Právo životního prostředí
Římské právo
Správní právo a správní věda
Teorie, filosofie a sociologie práva
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika
Ústavní právo a státověda
Psychologie

nepovinné:

Kinantropologická psychologie
Klinická psychologie
Obecná psychologie
Psychoanalýza
Psychologie práce a organizace
Psychopatologie
Sociální psychologie
Vývojová psychologie
Sociologie

nepovinné:

Analýza vývoje občanského (neziskového) sektoru v ČR v mezinárodním srovnání
Analýza vývoje sociální politiky v České republice v mezinárodním srovnání
Aplikace kvantitativních i kvalitativních metod v sociologii
Dějiny české a světové sociologie a dějiny empirického sociologického výzkumu
Komunikační výzkum, výzkum postojů a veřejného mínění
Rozvoj narativních, diskurzivních a textových analýz ve společenských vědách
Výzkum formování a realizace veřejné politiky a veřejné správy v České republice
Výzkum kolektivní paměti
Společensko-vědní kinantropologienepovinné:
Antropomotorika
Ekonomika a management sportu
Filozofie a historie sportu
Pedagogika a didaktika sportu
Psychologie a sociologie sportu
Sport a aktivity volného času

