
STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE 
Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd 
začátek studia rok 2013/2014 a později 
 
Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky FF UP akreditováno jen jako 
studium dvouoborové – s ohledem na uplatnitelnost absolventů - a jako klasické filologické studium. 
Vzhledem k poměrně razantně se měnící jazykové situaci v ČR, kterouž změnu možno popsat jako 
vyklízení pozic původní „lingvae francae“/němčiny nové lingvae francae/ angličtině, a možno ji doložit 
statistikami MŠMT ilustrujícími přesvědčivě kontinuálně klesající zájem o německý jazyk, rozhodli jsme se 
podniknout kroky k „záchraně němčiny“ zavedením zcela specifického typu jednooborového, leč výrazně 
interdisciplinárního studia, jež se základní disciplínou „německá filologie“ propojí dalších šest klasických 
disciplín humanitních věd, které budou studovány v německém jazyce a předávány studentům včetně 
německé/rakouské historie a metodologie příslušné disciplíny. Šest disciplín humanitních věd 
akreditovaných na FF UP (historie, filozofie, obecná a srovnávací jazykověda, srovnávací religionistika a 
judaistika, dějiny umění a medievistika) bude v propojení s „mateřským“ oborem, německou filologií, 
vytvářet obsahovou náplň oboru. Studentům bude v první fázi studia (1. roč.) zprostředkován bazální 
přehled po všech jmenovaných disciplínách, čímž se zásadně prohloubí jejich všeobecná vzdělanost a 
zajistí se kvalifikovaný výběr modulu následné specializace. V druhé fázi studia (2. a 3. ročník) se student 
zaměří na jednu disciplínu své specializace vedle základního oboru německá filologie. 
 

I. BLOK = 1. ročník 
 

A. Základní předměty: kreditní limit 60 
 

Kat./kód Název předmětu 
Počet
kre-
ditů 

Rozsah 
výuky: P+S 
(1=45min) 

Zakon-
čení 

z, Zk, K 

Doporu-
čený sem. 

Z, L 
Pozn. 

       
Modul němčina jako jazyk humanitních věd     
KGN/1MO1 Morphosyntax 1 2 0+2 z Z  
KGN/1JC1A Morphosyntax 2 2 0+2 z Z  
KGN/1MO2 Morphosyntax 3 2 0+2 z L  
KGN/1JC2A Morphosyntax 4 2 0+2 z L  
KGN/1JC1B Textarbeit 1 2 0+2 z Z  
KGN/1JC2B Textarbeit 2 2 0+2 zk L  
KGN/1SY1 Sprachübung 1 2 0+2 z Z  
KGN/1SY2 Sprachübung 2 2 0+2 z L  
KGN/1ART Phonetik und Phonologie 2 0+2 Zk Z  
       
Modul německá filologie     
KGN/1EP Epochen der deutschen Literatur 3 1+0 Zk Z+L 1) 
KGN/1ULG Einführung in die Linguistik 3 1+0 Zk Z+L 1) 
KGN/1ULT Einführung in die Literatur 6 2+2 Zk L 2) 
       
Modul úvod do jednotlivých disciplín     
KGN/1FI Filozofie 5 1+2 z Z  
KGN/1HI Historie 5 1+2 z Z  
KGN/1VSJ Všeobecná a srovn. jazykověda 5 1+2 z Z  
KGN/1RJ Religionistika 5 1+2 z L  
KGN/1MED Medievistika 5 1+2 z L  
KGN/1SO Dějiny umění 5 1+2 z L  



B. Volitelné předměty: nejsou 
 
Poznámky 
1) Přednáška je dvousemestrální, na konci letního semestru je ukončena zkouškou. 
2) 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. 
 

Podrobnosti k jednotlivým kurzům a rozvrh naleznete na: www.germanistika.cz 
 
POZOR!: Dokud student neukončil morfosyntax 1 a/nebo morfosyntax 3 (nezískal zápočet), 
nemůže se ve 2. ročníku / bloku přihlásit k zápočtu z morfosyntaxe 5 a ke zkouškám 
Forschungsprobleme der Morphologie a Forschungsprobleme der Syntax! Do předmětů může 
docházet, zkoušku/zápočet ovšem konat nemůže. 
 

II. BLOK = 2. a 3. ročník 
 
Za druhý blok – tedy 2. a 3. ročník dohromady musí student získat 120 kreditů. (tedy cca 30 kreditů za 
semestr) Studium je organizováno „modulárním způsobem“. V následujících tabulkách je vždy uváděn 
počet kreditů nutných získat v modulu a přehled předmětů (obecné názvy), které lze do jednotlivých 
modulů zařadit. Disciplíny, které jsou v modulu povinné a musí být zakončeny zkouškou/zápočtem, 
jsou označeny hvězdičkou. Ostatní předměty možno volit dle vlastního uvážení tak, aby student na konci 
bloku dosáhl předepsaného počtu kreditů - v níže uvedených seznamech jsou pod jednotlivými moduly 
uvedeny vždy obecné názvy předmětů, které lze do modulu zařadit, konkrétní předměty, které jsou 
v jednotlivých modulech nabízeny – viz anotace pro každý semestr. 
Studenti jsou od počátku studia důkladně obeznámeni s výstupními kompetencemi, kterých musí při 
ukončení modulu dosáhnout (kánon okruhů/otázek k závěrečné zkoušce, kánon studijní literatury 
zveřejněný na webu (www.germanistika.cz – zkoušky a vývěsní tabuli katedry). Způsob, jak se studenti k 
výstupním kompetencím dopracují, je do velké míry ponechán jejich vlastní úvaze a zodpovědnosti. 
Do dosažených výsledků se samozřejmě započítávají veškeré kredity získané při studiu v zahraničí – a to 
v plné výši a dle obsahového zaměření do příslušného modulu.  
 
A. Základní předměty: kreditní limit 80 
 

Kat./kód Název předmětu 
Počet 

Kreditů 
 

Rozsah výuky: 
P+S 

(1=45min) 

Zakončení 
z, zk, K 

Pozn. 

      
KGN/2M11 
KGN/2M12 
KGN/2M13 

1. Modul němčina jako jazyk 
humanitních věd – specializační 
část 

 
20 

 
- 

 
KZk 

 
0) 

 *Morphosyntax 5 2 0+2 z  
 Vybrané gramatické problémy 2 0+2 z  
 Analýza odborných textů  2 0+2 z  
 Odborný jazyk/Fachsprachen 2 0+2 z  
 Praktická stylistika 2 0+2 z  
 Další praktické jazykové kurzy 2 0+2 z  
 Překladatelská cvičení A-D 2 0+2 z  
 Tlumočnická cvičení A-D 2 0+2 z  
 *Schriftliche Klausur 2 - Zk 2) 
  



 2. Modul německá filologie: 40    
KGN/2M22 
KGN/2M24 

 
a) Lingvistické disciplíny 

 
20 

  
KZk 

 
0) 

 *Forschungsprobleme der Syntax 3 2+0 Zk 2) 
 *Forschungsprobleme der 

Morphologie 
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 1), 4) 
 Teorie překladu 3 1+0 Zk  
 Samostatná studentská práce 1-5 - z 5) 
 Hostující profesor 1-4 1+0 z 6) 
      
KGN/2M21 
KGN/2M23 

 
b) Literárně-kulturní disciplíny 

 
20 

  
KZk 

 
0) 

 *Literární přednáška A-G 3 1+0 Zk 1), 2) 
 Literární seminář A-G 1-4 0+2 z 1), 3) 
 Překladatelská cvičení A-B 2 0+2 z 1), 4) 
 Samostatná studentská práce 1-5 - z 5) 
 Hostující profesor 1-4 1+0 z 6) 
 Kultura a společnost/kulturní 

disciplíny 
3/1-2    

 (Pozor: lze započítat max 7 
kreditů! z kulturních disciplín!) 

    

      
 3. Modul záv. kvalifikační práce 20  z 7) 
KGN/MBP1 Diplomový seminář (zadání práce, 

pravidelné konzultace) 
10  z  

KGN/MBP2 Kontext = předměty související 
tématicky s bakalářskou prací 

10  z  

 
 
 
B. Volitelné předměty: Vybraný humanitní modul: kreditní limit 40 
 
Na konci 1. ročníku se student rozhodne, kterou z nabízených 6 disciplín si zvolí – vedle povinného modulu 
Německá filologie – za svůj druhý odborný modul pro další studium. 
 
Až ¼ předepsaného počtu kreditů v odborném modulu (tedy 10kr) mohou studenti získat 
absolvováním odborných kurzů na jiných katedrách (tedy v češtině). 
 
 

Kat./kód Název předmětu 

Počet 
Kredi-

tů 
 

Rozsah výuky: 
P+S 

(1=45min) 

Zakončení 
z, Zk, K 

Pozn.

      
KGN/2M31 
KGN/2M32 
KGN/2M33 

 
Modul filozofie 

 
40 

 
 

 
KZk 

 
0) 

 *Zvláštní cesta rakouské filozofie 1-4 2/2 z/zk 2), 3) 
 *Formální logika 1-4 0+2 z 2) 
 *Lektürekurs 1-4 0+2 z 2) 
 Volitelné předměty A-G 1-4 2/2 z/zk 1) 
      



KGN/2M41 
KGN/2M42 
KGN/2M43 

 
Modul historie 
 

 
40 

 
 

 
KZk 

 
0) 

 *Česko-německé vztahy 1-4 0+2 z/zk 2), 3) 
 *Úvod do dějin 19. století 3 2+0 Zk 2) 
 *Pomocné vědy historické 3 0+2 z 2) 
 Dějiny 20. století 1-4/3 2/2 z/zk  
 Volitelné předměty A-G 1-4 2/2 z/zk 1) 
KGN/2M51 
KGN/2M52 
KGN/2M53 

 
Modul obecná a srovnávací 
jazykověda 

 
40 

  
KZk 

 
0) 

 *Obecná jazykověda 1-4 2+2 z+zk 2), 3) 
 *Metody jazykové analýzy 1-4 2+2 z+zk 2) 
 *Česko-něm kontrastivní 

lingvistika 
1-4 2+2 z+zk 2) 

 Volitelné předměty A-G 1-4 2/2 z/zk 1) 
      
KGN/2M61 
KGN/2M62 
KGN/2M63 

 
Modul srovnávací religionistika 
a judaistika 

 
40 

  
KZk 

 
0) 

 *Dílčí obory religionistiky 3 2+0 zk 2) 
 *Analýza relig. textů 1-4 0+2 z 2), 3) 
 Volitelné předměty A-G 1-4 2/2 z/zk 1) 
      
KGN/2M71 
KGN/2M72 
KGN/2M73 

 
Modul dějiny umění 

 
40 

  
KZk 

 
0) 

 *Umění středověku v českých 
zemích ve vtahu k jejich sousedům 

3+2 2+2 z+zk 2) 

 *Umění baroka v českých zemích 
ve vtahu k jejich sousedům 

3 2+0 zk  

 *Vybrané kapitoly z českého 
umění 19. a první poloviny 20. 
století 

3 2+0 zk  

 Pomocné vědy historické 3 0+2 z  
 Volitelné předměty A-G 1-4 2/2 z/zk 1) 
      
KGN/2M81 
KGN/2M82 
KGN/2M83 

 
Modul medievistika 

 
40 

  
KZk 

 
0) 

 *Úvod do dějin středověku 1-4 2+2 z+zk 2), 3) 
 *Dějiny německy psané literatury 1-4 2+2 z+zk 2) 
 *Pomocné vědy historické 3 0+2 z 2) 
 Volitelné předměty A-G 1-4 2/2 z/zk 1) 

 
 
Poznámky a vysvětlivky (týká se všech výše uvedených modulů) 
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) Disciplíny, které jsou v daném modulu povinné jsou označeny hvězdičkou. 
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. 
POZOR: Každý student má povinnost zakončit dva libovolné semináře 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 (m. němčina jako jazyk humanitních věd) tlumočnická cvičení (dtto) atd. 
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) Za prokazatelnou účast v publiku na jednáních vědecké konference či cyklu přednášek hostujících 
profesorů obdrží studenti obvykle 1 kreditní bod. 
7) Téma bakalářské práce možno zvolit i z vybraného humanitního modulu. 
 
 

Předměty státní závěrečné zkoušky: 
 
1. obhajoba německy psané bakalářské práce (rozsah ca. 40 s.) 
2. ústní zkouška z modulu Německá filologie 
3. ústní zkouška z dalšího odborného modulu 
 
Ústní zkoušky z obou modulů mají dvě části: V první části student „losuje“ jeden z okruhů předem 
známého kánonu otázek, ve druhé části zkoušky předloží návrh tří témat (jimž se v průběhu studia v rámci 
odborného modulu cíleně věnoval) a doprovodí ho reprezentativním seznamem studijní literatury. 
Examinátor zvolí jedno z nich k podrobné diskusi. 
 
 
 
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. Druhou a třetí část modulů 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. 
Další pokyny, jakož i rozvrh a anotace jednotlivých přednášek a seminářů, naleznete pro příslušný semestr 
na webových stránkách www.germanistika.cz. 
Pokyny k zápisu předmětů: státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce – viz aktuální informace 
a směrnice na webových stránkách studijního oddělení. 


