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the current situation in the field zvládnout
of horticultural
production with regard to international
and formou a je koncipován jako tříleté bakalářské studium, zakončené
Obor je aspects
vyučován prezenční
státní závěrečnou zkouškou se získáním titulu bakalář (Bc.). Zahradnická fakulta, rozhodnutím otevřít
to prepare graduated experts capable
of applying
denní formu výuky oboru „Floristická tvorba“, vychází vstříc rostoucímu zájmu o oblast aranžování
rostlin, jako
nepostradatelné
gained knowledge in domains of both
theory
and součásti kvalitního a esteticky hodnotného životního prostředí člověka.
Výuka tohoto oboru probíhá od září 2016 a jeho garantem doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
practice.

The key advantage of students in this study
programme will be their good orientation in the
European horticultural industry that they will acquire
during their study stays at partner universities in
different countries. Within the framework of studies,
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Regarding the fact that this will be an international jointThe central point of this study především
programme
degree study programme taught in English, the graduates
be the elaboration of a diploma thesis, in which
will acquire also a good knowledge of the English
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and investigate a certain part of the horticultural
managerial positions abroad.
industry.
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