
Stručný souhrn studijních povinností pro 2. a 3. ročník Bc studia 
Pro 
- Bakalářské jednooborové studium – (2. a 3. ročník dohromady) 
– začátek studia 2012/2013 a dříve 
 
– podrobněji v tzv. Modré knize – studijním plánu – ke stažení na webu katedry: 
 
Během druhého bloku (tedy 2. a 3. ročník) musíte splnit následující (záleží na Vás kdy to 
splníte): 
 
- 1 zk z přednášky Morfologie 3 (=Forschungsprobleme der Morphologie) + 1 zk 
z přednášky Syntax 3 (=Forschungsprobleme der Syntax) (k těmto zkouškám jsou 
dvousemestrální přednášky z morfologie a syntaxe v pondělí – pokud by se to krylo většině 
studentů, přesunou se přenášky jinam, nebo je můžete navštěvovat až v druháku). 
 
- 1 zápočet ze semináře Syntax 2 (nyní pod názvem Morphosyntax 5) (seminář se nabízí 
v zimním i letním semestru, je jedno, který semestr jej budete navštěvovat). 
 
- 1 zk z jakékoliv lingvistické přednášky pro druhý blok dle vlastního výběru z nabídky (co 
je určeno pro druhý blok poznáte v rozvrhu/anotacích dle čísel u kódu předmětu v rozvrhu – 
kde je číslo 2 nebo číslo 2a3 – to můžete navštěvovat) je dobré se také podívat na státnicová 
témata z lingvistiky (jsou uvedena ve studijním plánu/modrá kniha nebo na webu) a dle toho  
si vybrat – pak se okruh ze kterého máte zkoušku nemusíte učit ke státnici – takto si můžete  
u státnic však odepsat maximálně dva lingvistické okruhy) 
 
- 1 zk z jakékoli literární přednášky 
 
- 1 zk (písemnou) z kulturních reálií (ve studijním plánu – je v modulu němčina jako 
jazyk humanitních věd pod názvem - Textanalyse – písemná zkouška/Schriftliche 
Klausur) – to je něco podobného jako závěrečná písemka z jazykových cvičení ale drsnější a 
obsáhlejší – je dobré k tomu navštívit aspoň jeden přípravný seminář – je nabízen většinou 
každý semestr, možnost jít na tuto zkoušku je 3x za rok – doporučuje se nenechávat ji úplně 
na poslední chvíli! Bližší informace ke zkoušce i nějaké zkušební/vzorové klausury jsou na 
webu katedry. 
 
- plus máte povinnost zakončit jakékoliv dva semináře seminární prací 
 
- ve vybraném humanitním modulu (výběr z modulů: filozofie, historie, medievistika, 
dějiny umění, religionistika, obecná jazykověda) pak musíte splnit zkoušky, zápočty které 
jsou pod modulem v katederní modré knize uvedeny s hvězdičkou – tedy jako povinné – (tyto 
povinné předměty bývají vyučovány minimálně 1x za 2 roky, tak aby je mohli studenti během 
svého studia bez problémů splnit, neodkládejte prosím jejich splnění až na pozdější 
ročník/semestr, aby se vám nestalo, že by třeba ve vašem 3. ročníku zrovna nebyly vyučovány) 
– zbytek předmětů v humanitním modulu si vybíráte dle zájmu z nabídky v jednotlivých 
semestrech (nabídka předmětů, které lze zařadit do těchto modulů bude rovněž zveřejněna na 
webu), navíc si do modulu můžete zařadit i 10 kreditů za předměty vyučované v češtině – 
tedy z jiných kateder, které se týkají daného modulu – raději však předem konzultujte co by z 
předmětů z jiných kateder šlo do daného modulu zařadit – a předměty z jiných kateder si pak 
musíte zaregistrovat i ve stagu pod příslušnou katedrou. 



Ostatní předměty si v jednotlivých modulech vybíráte dle vlastního zájmu, tak abyste 
naplnili moduly potřebnými kredity a měli pro 2. a 3. ročník dohromady 120 kreditů (tedy cca 
30 kreditů za semestr). Seznam předmětů, které lze do jednotlivých modulů zařadit (do 
modulu němčina jako jazyk humanitních věd, modulu literárně-kulturního, lingvistického a do 
vybraného humanitního modulu) je uveřejněn před začátkem semestru na stránkách 
katedry, případně je nastíněn i ve studijním plánu – modré knize. 
 
Kolik je kreditů za semináře je uvedeno v anotaci a ve studijním plánu – obecně za zkoušku  
3 kredity, za zkoušku z kulturních reálií 2 kredity, za semináře 1-4 kredity (dle aktivity 
studenta – požadavky vám sdělí na začátku semestru) za semináře z kulturních reálií 1-2 
kredity, za seminárku můžete dostat 1 kredit navíc. 
 
 
Zápis předmětů do STAGu: 
 
- Do STAGu si zapisujete pouze moduly (nejlépe vždy ty části modulů, které se vám ve 
studijním plánu při předzápisu nabízejí jako doporučené pro váš ročník). Zápis ve STAGu se 
zavírá většinou koncem prvního týdne v semestru (konkrétní datum je v harmonogramu FF). 
Ve třetím ročníku si pak nezapomeňte zapsat státnicové předměty (státnice z německé 
filologie, plus státnice z vybraného humanitního modulu) + předmět obhajoba bakalářské 
práce. 
- Od letošního roku se nemusíte do vybraných seminářů zapisovat pomocí tzv. preferenčních 
bodů, důležité je dostavit se na první vyučovací hodinu na vybrané semináře - pokud 
byste se na vybraný seminář nemohli v prvním týdnu v semestru dostavit, sdělte toto 
prosím dopředu vyučujícímu. 
 
Pozor: Pokud se v rámci modulu Němčina jako jazyk humanitních věd rozhodnete 
navštěvovat překladatelská nebo tlumočnická cvičení, musíte si tento předmět 
zaregistrovat i ve STAGu a to pod kódem uvedeným v anotacích! 

 

 


