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Pozvánka 

Ahoj! 

Víte, že se tento pozdrav odedávna používá mezi nizozemskými mořeplavci? A že české slovo 

brajgl je odvozeno od holandského malíře Brueghela? A není náhodou, že slovo flámovat 

odkazuje na pověstný burgundský životní styl Vlámů – jen si vzpomeňte na stovky 

nejrůznějších vlámských piv. 

To je jen pár věcí, kterými jsou Nizozemsko a Belgie (Vlámsko) proslulé: vztah k moři, 

malířství, podnikatelský duch a cestovní ruch. Nizozemština, kterou mluví přibližně  

24 milionů lidí, však v EU rozhodně není malým jazykem. Je také jazykem, který je třeba 

překládat a tlumočit do češtiny (a naopak). A do češtiny se překládá i nizozemská a vlámská 

literatura. 

To vše, a mnohem více, se kromě samotného jazyka naučíte v rámci studia nizozemštiny na 

Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které se skládá z  bakalářského a 

navazujícího magisterského studia. A pokud budete chtít ve studiu ještě pokračovat, můžete 

si udělat doktorát z nizozemštiny. V průběhu studia navíc můžete strávit jeden nebo více 

semestrů v Nizozemsku nebo ve Vlámsku.  

Během neformálního Dne otevřených dveří na Katedře nederlandistiky FF UP Olomouc 

v sobotu 12. listopadu můžete získat podrobnější informace o všech výše uvedených 

aspektech. O studiu nizozemštiny si můžete popovídat se studenty a vyučujícími, s bývalými 

studenty zase o práci, kterou se začali zabývat po ukončení studia. A přitom můžete ochutnat 

různé nizozemské a belgické speciality. 

Srdečně Vás zveme! 

Přihlášení online do 4. listopadu 2022: https://docs.google.com/forms/d/1-

74cDLYliELfbz-EX6RE4z4lu5NxhgUicX3EPkTYoHo/edit  

https://docs.google.com/forms/d/1-74cDLYliELfbz-EX6RE4z4lu5NxhgUicX3EPkTYoHo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-74cDLYliELfbz-EX6RE4z4lu5NxhgUicX3EPkTYoHo/edit
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PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Katedra nederlandistiky FF UP v Olomouci – 12. listopadu 2022 

 

10:00 Káva na uvítanou 

10:15    Úvodní slovo vedoucího katedry prof. dr. Wilkena Engelbrechta 

10:20 Vtipný kvíz 

10:40 Představení studijního programu + dotazy účastníků 

11:00 Prezentace možností mobility (Drs. Bas Hamers) 

- Erasmus/Ceepus 

- letní kurzy, stáže apod. 

11:20 Ukázková lekce nizozemštiny (Mgr. Kateřina Křížová, Ph.D. & Mgr. Jan Fabry)  

12:00 Oběd 

13:00 Tematické stoly, kde si účastníci mohou popovídat s vyučujícími a studenty o dané 

disciplíně  

- jazykověda (Mgr. Kateřina Křížová, Ph.D.) 

- kultura a dějiny (Mgr. Jana Engelbrechtová, Ph.D.) 

- tlumočení/překlad (Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D.) 

- literatura (prof. dr. Wilken Engelbrecht) 

13:40 Přestávka na kávu 

14:00 Tematické stoly, kde si účastníci mohou popovídat s absolventy o jejich 

pracovních zkušenostech  

- tlumočení/překlad  

- podnikání/diplomacie/apod.  

- věda  

- Erasmus a Ceepus – zkušenosti studentů  

14:40 Neformální zakončení – nizozemské a belgické občerstvení, další příležitost 

              k rozhovorům se studenty, absolventy a vyučujícími 
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Kontakt 

Filozofická fakulta UP v Olomouci 

Katedra nederlandistiky 

Křížkovského 14 

779 00 Olomouc 

+0420 585 633 270 

nederlandistika@seznam.cz 

 

Z Hlavního nádraží na Křížkovského 14 

https://goo.gl/maps/TYThkHdQgvAQ4BiN6 

 

Webové stránky 

https://niz.upol.cz/  

http://newstudujnizozemstinu.upol.cz/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/neerlandistiekolomouc 

Instagram 

https://www.instagram.com/niz.upol/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D  
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