
STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE 
Dvouoborové bakalářské studium 
 
I. BLOK = 1. ročník 
 
A. Základní předměty: kreditní limit 30 

 

Kat./kód Název předmětu 
Počet
kre-
ditů 

Rozsah 
výuky: P+S
(1=45min) 

Zakon-
čení 

z, Zk, K 

Doporu-
čený sem. 

Z, L 
Pozn. 

       
KGN/1EP Epochy německé literatury 1+2 3 1+0 Zk Z+L 2) 
KGN/1JC1A Jazyková cvičení 1A: 

Deutsche Wissenschaftssprache 
2 0+2 z Z 1) 

KGN/1JC1B Jazyková cvičení 1B: 
Textarbeit 

2 0+2 z Z 1) 

KGN/1SY1 Jazyková cvičení: konverzace 2 0+2 z Z 1) 
KGN/1MO1 Morfologie 1 2 0+2 z Z  
KGN/1ART Fonetika a fonologie 2 0+2 Zk Z  
KGN/1ULG Úvod do lingvistiky 1+2 3 1+0 Zk Z+L 2) 
KGN/1JC2 Jazyková cvičení 2 A+B 4 0+4 z, Zk L 1) 
KGN/1MO2 Morfologie 2 2 0+2 z L  
KGN/1SY2 Syntax 1 2 0+2 z L  
KGN/1ULT Úvod do literární vědy 6 2+2 Zk L 3) 
 
B. Volitelné předměty: nejsou 
 
Poznámky 
1) Studenti budou v rámci předmětu „Jazyková cvičení“ navštěvovat tři cvičení v zimním semestru 
a dvě v letním. Výuka se soustředí na konverzaci a procvičování gramatiky, dále na práci s textem, 
která tvoří základ závěrečné zkoušky, a v neposlední řadě i na základní propedeutickou přípravu 
pro filology. 
2) Přednáška je dvousemestrální, na konci letního semestru je ukončena zkouškou. 
3) Seminář Úvodu do literární vědy se koná formou týdenního intenzivního kurzu, obvykle 
v dubnu. Zkouška se skládá ze tří částí, z písemné interpretace lyrického textu, písemného testu 
k teorii literatury a ústního rozboru textu prozaického či dramatického. 
 
 
 
Podmínky k postupu do 2. ročníku: 
Podmínkou pro zápis do druhého ročníku studia je získání minimálně 40 kreditů (za oba obory 
dohromady a to bez ohledu na kategorii A, B, C). 
 
 
 
Podrobnosti k jednotlivým kurzům a rozvrh naleznete na: www.germanistika.cz 
 
 
 
 
 



II. BLOK = 2. a 3. ročník 
 
Za druhý blok – tedy 2. a 3. ročník dohromady musí student získat 60 kreditů. Studium je 
organizováno „modulárním způsobem“. Student musí absolvovat 3 předepsané moduly (v praxi 
jsou to tři základní disciplíny filologické vědy: lingvistika, literatura, kultura a společnost) 
a dosáhnout předepsaného počtu kreditů. Způsob, jakým předepsaného počtu kreditů dosáhne, je 
ponechán v jeho vlastní kompetenci. Kromě toho je pro studenty, kteří hodlají psát závěrečnou 
bakalářskou práci v oboru germanistika, předepsán modul „závěrečná kvalifikační práce“ – 
diplomový seminář, který spočívá v zadání a pravidelných konzultacích s vedoucím diplomové 
práce. 
Modulární nabídku katedry germanistiky možno v každém z předepsaných modulů doplnit 
o blízce příbuzné disciplíny, které nabízejí ostatní katedry FF či CMTF s tím, že kreditové 
hodnocení „příbuzných kurzů“ nesmí v každém z modulů přesáhnout 4 kr. a tyto „cizí 
předměty/Fachfremd“ nesmějí být kredity z druhého studentova oboru. 
Do dosažených výsledků se započítávají veškeré kredity získané při studiu germanistiky 
v zahraničí v plné výši – a to dle obsahového zaměření do příslušného modulu. 
 
Způsob organizace studia německé filologie je svěřen zodpovědnosti samotných studentů, není 
rigidně řízen: ve 2.bloku studia je možno 
a) zvolit jakékoli návaznosti jednotlivých předmětů (žádný z předmětů není limitován 
návazností na jiný předmět), 
b) zvolit (až na výjimky - viz níže) jakýkoli typ zakončení jednotlivých kurzů (zápočet, 
zápočet se seminární prací, ústní zkouška, kombinovaná zkouška atd.) hodnocených podle 
množství vynaložené práce (součet kontaktních a nekontaktních hodin) různým počtem kreditů, 
c) specializovat se: položit důraz na studium jednoho ze jmenovaných modulů (navýšit v něm 
minimální počet předepsaných kreditů) 
 
Konkrétní náplň jednotlivých předmětů (anotace), která se semestr od semestru mění, je 
publikována před začátkem každého příslušného semestru na webových stránkách a vývěsní tabuli 
katedry germanistiky. 
 
POPIS MODULŮ: 
Za druhý blok (2. a 3. ročník dohromady) musí student získat 60 kreditů. V rámci třech 
definovaných modulů získá nejméně předepsaný počet kreditů 36 (= základní předměty). Zbylý 
počet kreditů 24 (= volitelné předměty) získá dle vlastního výběru navýšením počtu kreditů 
v jednotlivých modulech 1-3 - tyto kredity se ve STAGu započítávají do modulu specializačního. 
Studenti, kteří píší bakalářskou práci z oboru germanistika si místo 3. části modulu specializačního 
zapisuji v rámci modulu závěrečná kvalifikační práce diplomový seminář za 10 kreditů. 
V následujících tabulkách je uveden přehled modulů a předmětů (obecné názvy), které lze do 
jednotlivých modulů zařadit. Disciplíny, které jsou v modulu povinné a musí být zakončeny 
zkouškou, jsou označeny hvězdičkou. 
 
A. základní předměty: kreditní limit 36 
 

Kat./kód Název předmětu 
Počet 

kreditů 

Rozsah 
výuky: P+S 
(1=45min) 

Zakončení 
z, Zk, K 

Pozn. 

     
KGN/2LG1 1. Modul lingvistický 15 - KZk 0) 
KGN/2LG2      
 *Ling. přednáška – Syntax 3 2+0 Zk 2) 



 *Ling. přednáška – Morfologie 3 2+0 Zk 2) 
 *Lingvistická přednáška A-D 3 2+0 Zk 1),2) 
 Lingvistický seminář A-D 1-4 0+2 z 1),3) 
 Překladatelská cvičení A-B 2 0+2 z 4),6) 
 Teorie překladu 3 1+0 Zk  
 Samostatná studentská práce 1-5 - z 5),6) 
 Hostující profesor 1-4 - z 6),7) 
KGN/2LT1 2. Modul literární 12  KZk 0) 
KGN/2LT2      
 *Literární přednáška A-G 3 1+0 Zk 2),6) 
 Literární seminář A-G 1-4 0+2 z 3),6) 
 Překladatelská cvičení A-B 2 0+2 z 6) 
 Samostatná studentská práce 1-5 - z  
 Hostující profesor 1-4 - z  
      
KGN/2KS1 3. Modul kultura a společnost 9  KZk 0) 
KGN/2KS2      
 *Kultura a společnost A-C 3 1+0 Zk 2) 
 Kulturní reálie A-D 2 0+2 z  
 *Textanalyse - písemná zkouška 2 - Zk 2) 
 Hostující profesor 1-2 - z  

 
B. volitelné předměty: kreditní limit 24 

 
KGN/2S1 
KGN/2S2(Z) 
KGN/2S3Z 

4. Modul specializační  
 
Předměty modulů 1-3 

24/14 
 

 Z nebo 
KZk 

0),8) 

      
KGN/MBP 5. Modul záv. kvalifikační práce 10  z 9) 
 (diplomový seminář)     
 = zadání a pravidelné konzultace 10  z  
 
 
Poznámky a vysvětlivky k modulům: (platí pro celou tabulku, nikoli jen pro lingvistický modul) 
0) Výsledné hodnocení modulu „komplexní zkouškou“ je aritmetickým výpočtem všech v modulu 
dosažených známek (i ze zahraničí). 
1) Kapitálky za názvem disciplíny označují počet kurzů jedné disciplíny, které se v jednom 
semestru nejméně nabízejí. 
2) Vykonání (nejméně) jedné zkoušky z tohoto předmětu je podmínkou pro připuštění ke státní 
bakalářské zkoušce. Disciplíny, jejichž zakončení zkouškou je rigidně vyžadováno, jsou označeny 
*. 
Student musí tedy u BSZZk prokázat, že úspěšně absolvoval 
- zkoušku z morfologie 
- zkoušku ze syntaxe 
- zkouška z jedné volitelné lingvistické přednášky 
- zkoušku z jedné literární přednášky 
- zkoušku z oboru „Kultura a společnost“ 
- písemnou zkoušku z kulturních reálií 
3) Počet udělených kreditů závisí na množství práce vložené studentem do absolvování semináře. 
Obecně platí: 1kr - smysluplná účast, 2kr. - účast s diskusními příspěvky, 3kr. - úspěšný ústní 
referát, 4kr. - úspěšný ústní referát + písemná seminární práce. Vyučující má právo, požadavky ke 
získání kreditů modifikovat, musí ale podmínky k udělení toho či onoho počtu kreditů sdělit při 
prvním sezení 



Každý student má ale povinnost zakončit dva libovolné semináře (či 1 seminář a 1 cvičení 
z „kulturních reálií”) písemnou prací. 
4) Vřazení kurzů překladatelských cvičení do modulů odvisí od jejich tématického zaměření: 
odborný překlad s důrazem na jazykový rozbor (modul lingvistický), překlad beletrie (m. literární), 
překlad odborných textů nesouvisejících s germanistikou (m. kult. a spol.), tlumočnická cvičení 
(dtto) atd. Chce-li student vykonat volitelnou součást státní závěrečné magisterské zkoušky -
 Teorie a metodika překladu, musí v rámci navazujícího magisterského studia vykonat zkoušku 
z teorie překladu a získat 6kr. za překladatelská cvičení (a to v rámci konvolutu 60 kreditů, nikoli 
navíc). 
5) Samostatnou studentskou prací se rozumí např. publikace v časopise, účast v překladatelské či 
odborné soutěži, účast na výzkumu atd. O počtu kreditů rozhoduje konzultant výzkumného úkolu. 
6) Nabídka kurzů je společná pro 2. a 3. blok. 
7) Za prokazatelnou účast v publiku na jednáních vědecké konference či cyklu přednášek 
hostujících profesorů obdrží studenti obvykle 1 kreditní bod. 
8) Souhrnný počet kreditů v modulu „specializačním“ (byl vytvořen uměle, jen pro potřeby Stagu, 
který „neumí číst“ moduly) je výsledkem výpočtu: celkový předepsaný počet kreditů 60 mínus 
povinné kredity v jednotlivých modulech. Modulem specializačním/volitelnými předměty se tedy 
rozumí předměty modulů 1-3, jejichž kreditové hodnocení přesahuje sumu povinných kreditů. 
Modul specializační lze uzavřít zápočtem nebo „komplexní zkouškou“, dle toho si student zapíše 
příslušný kód do STAGu (KGN/2S2Z – ukončeno zápočtem, KGN/2S2 – ukončení „komplexní 
zkouškou“). 
POZOR – studenti, kteří píší diplomovou práci z oboru germanistika si místo 3. části modulu 
specializačního (10kr) zapíší v rámci modulu závěrečná kvalifikační práce diplomový seminář. 
9) Tento modul se týká jen studentů, kteří se rozhodnou psát diplomovou práci z oboru 
germanistika. 
 
Předměty státní závěrečné zkoušky: 

- Obhajoba německy psané bakalářské práce z oboru lingvistika nebo dějiny literatury 
v německém jazyce, rozsah ca. 40 stran (jen „oboroví studenti“). 

- Dějiny literatury: V první části student předloží návrh dvou literárně-historických témat (jimž 
se cíleně věnoval), ze kterých examinátor zvolí jedno z nich k podrobné diskusi. V druhé 
části student prokáže znalost vylosované literární epochy (vybere si 11 z celkem 23 
definovaných - viz webové stránky).  

- Lingvistika: V první části student předloží návrh dvou lingvistických témat (jimž se cíleně 
věnoval), ze kterých examinátor zvolí jedno z nich k podrobné diskusi. V druhé části se 
ověřují znalosti ze dvou z pravidelně nabízených disciplín („Úvod do dějin germanistiky“, 
„Fonologie a fonetika“, „Sémantika“, „Metody jazykové analýzy“, „Frazeologie“, 
„Tvoření slov“), přičemž má student právo 2 disciplíny „odvolit“, vykonal-li z nich již dílčí 
zkoušku.  

 
Pamatujte, že i když úspěšně vykonáte bakalářskou zkoušku, nejste ještě hotovými filology, 
germanisty ani vzdělanci: Je dobré pokračovat ve studiu dále magisterským stupněm. 
Teprve v něm získáte skutečně důkladné a ukončené vzdělání, které budete moci v životě 
využít. Na to stát se „Kanonenfutter“1 na trhu práce, je vždycky času dost. 
 
 
 
 

                                                           
1 Jako „Kanonfutter“ = „žrádlo pro kanóny“ se za První světové války označovali pěšáci v první frontové linii. 



Pokyny pro zapisování do STAGu: 
V 1. semestru 2. ročníku si studenti zapisují první část modulů pod kódy uvedenými v tabulce 
(kódy ukončené číslem 1) tak, aby za 2. ročník studia dosáhli nejméně 40 kreditů (za oba 
studované obory dohromady). Druhou část si zapíší až v roce/semestru, ve kterém chtějí celý 
modul ukončit. Jednotlivé kurzy si zapisují pomocí preferenčních bodů na webových stránkách 
katedry. Uzavření kurzů uvnitř modulů jim bude potvrzeno vyučujícími na tzv. „Scheinech“ a až 
celý splněný modul zapsán do STAGu sekretářkou katedry. 
Pokyny k zápisu předmětů: Státní závěrečná zkouška (KGN/BSZZK) a Obhajoba bakalářské práce 
(KGN/BCDP) – viz aktuální informace a směrnice na webových stránkách studijního oddělení. 
 


