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26.3.2021 Zveřejnění termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob ve STAGu (pro 
květnový/červnový termín)  

9.4.2021 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 2. blok (KRX2, KRX2P) 
9:00 – 13:00 hod. 

9.4.2021 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 3. blok (KRX3) 
9:00 – 14:00 hod. 

6.5.2021 
do 11 hodin 

Odevzdání bakalářských a diplomových prací (pro červnový termín 
obhajob)* 

6.5.2021 
do 11 hodin 

Ukončení přihlašování na státní bak./mag. zkoušku a na obhajobu bak./mag. 
diplomové práce ve STAGu pro květnový/červnový termín** 

6.5.2021 
do 11 hodin 

Kontrola studijních povinností, uzavření studia pro květnový/červnový termín 
státnic a obhajob*** 
Odevzdání volitelných, příp. losovaných státnicových témat se seznamem 
prostudované literatury k ústní SZZk/SBZk pro květnový/červnový termín 
státnic**** 

19.5.2021 Einführung in die Linguistik (1ULG, 1ULG2) – 1. termín 
13:00 – 14:30 hod, KA-3.05 a prostory katedry nebo online dle COVID 
situace 

19.5.2021 
 

Forschungsprobleme der Syntax 2 (1SY4, SY2) – 2. blok 
10:00 – 11:30 hod, online 

21.5.2021 
 

Zadání témat BP (2. ročník Bc.) a DP (1. ročník Mgr.) do IS STAG 

21.5.2021 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 1. blok (1JC2B), 1. termín 
9:00 – 13:00 hod, KA-3.05 a prostory katedry nebo online dle COVID situace

24.5.2021 Losování témat ke státnicím pro studenty 1. ročníku magisterského studia 
Německé filologie, 10:00-12:00, zájemci o losování se dopředu přihlásí 
emailem sekretářce katedry, aby se mohl stanovit konkrétní čas losování pro 
jednotlivé studenty. Forma losování bude upřesněna dle COVID situace.

25.5.2021 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Německá filologie 
8:00 hod., prostory katedry

26.5.2021 Morphosyntax 2 (1MO2) – zápočtový test, 1. termín 
13:00 – 14:30 hod, online 

26.5.2021 Forschungsprobleme der Morphologie 2 (1MO3, MO2) – 2. blok 
10:00 – 11:30 hod, online 

27.5.2021 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Němčina se zaměřením na 
tlumočení a překlad – praktická část 
od 9:00 hod., KA-1.40, 1.39, 1.38 

31.5.2021 
 

Forschungsprobleme der Syntax 2 (1SY4, SY2) – 2. blok 
10:00 – 11:30 hod, online 

1.6.2021 Einführung in die Geschichte der deutschsprachigen Literatur (1EP, 
1EP2) – 1. termín 
10:00 – 11:30 hod, KA-3.05 a prostory katedry nebo online dle COVID 
situace 

4.6.2021 Zveřejnění termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob ve STAGu (pro 
srpnový/zářiový termín) 

7.6.2021 Forschungsprobleme der Morphologie 2 (1MO3, MO2) – 2. blok 
10:00 – 11:30 hod, online

8.6.2021 Einführung in die Literaturwissenschaft (1ULT) – klauzura, 1. termín 
10:00 – 10:50 hod, KA-3.05 a prostory katedry nebo online dle COVID 
situace 



11.6.2021 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 1. blok (1JC2B), opravný 
termín 
9:00 – 13:00 hod, KA-3.05 a prostory katedry nebo online dle COVID situace

11.6.2021 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 2. blok (KRX2, KRX2P) 
9:00 – 13:00 hod, KA-3.05, KA-3.39 a další učebny katedry 
prezenčně, případně online (dle COVID situace) 

11.6.2021 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 3. blok (KRX3) 
9:00 – 14:00 hod, KA-1.38, prezenčně, případně online (dle COVID situace) 

14.6.2021 Forschungsprobleme der Syntax 2 (1SY4, SY2) – 2. blok 
10:00 – 11:30 hod, online 

14.6.2021 MAGISTERSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - – Německá filologie 
8:00 hod., prostory katedry

15.6.2021 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Německá filologie - 
jednooborové studium – modulové zkoušky 
8:00 hod – 10:50 hod., prostory katedry 

15.6.2021 OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 
11:30 – 16:00 hod., prostory katedry

15.6.2021 Einführung in die Linguistik (1ULG, 1ULG2) – opravný termín 
13:00 – 14:30 hod, KA-3.05 a prostory katedry nebo online dle COVID 
situace 

16.6.2021 MAGISTERSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Němčina se zaměřením 
na tlumočení a překlad 
8:00 hod., prostory katedry 

16.6.2021 
 

Losování témat ke státnicím pro studenty 1. ročníku magisterského studia 
Německé filologie, 15:00-16:00, zájemci o losování se dopředu přihlásí 
emailem sekretářce katedry, aby se mohl stanovit konkrétní čas losování pro 
jednotlivé studenty. Forma losování bude upřesněna dle COVID situace. 

17.6.2021 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Němčina se zaměřením na 
tlumočení a překlad – ústní část 
8:00 hod., prostory katedry 

18.6.2021 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Němčina se zaměřením na 
tlumočení a překlad – ústní část 
8:00 hod., prostory katedry 

21.6.2021 Morphosyntax 2 (1MO2) – zápočtový test, opravný termín 
13:00 – 14:30 hod., KA-3.05 a prostory katedry nebo online dle COVID 
situace 

22.6.2021 Forschungsprobleme der Morphologie 2 (1MO3, MO2) – 2. blok 
10:00 – 11:30 hod, online

24.6.2021 
do 11 hod. 

1. termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací (pro 
srpnový/zářiový termín obhajob) – postup při odevzdání viz* případně dle 
aktualizovaných informací 

24.6.2021 
do 11 hod. 

Ukončení přihlašování na státní bak./mag. zkoušku a na obhajobu bak./mag. 
diplomové práce ve STAGu pro srpnový/zářiový termín** 

24.6.2021 
do 11 hod. 

Kontrola studijních povinností, uzavření studia pro srpnový/zářiový 
termín*** 
Odevzdání volitelných, příp. losovaných státnicových témat se seznamem 
prostudované literatury k ústní SZZk/SBZk pro srpnový/zářiový termín 
státnic**** 

25.6.2021 Einführung in die Geschichte der deutschsprachigen Literatur (1EP, 
1EP2), opravný termín 
10:00 – 11:30 hod, KA-3.05 a prostory katedry nebo online dle COVID 
situace 



30.6.2021 Einführung in die Literaturwissenschaft (1ULT), opravný termín 
10:00 – 10:50 hod, KA-3.05 a prostory katedry nebo online dle COVID 
situace 

  
 SRPEN, ZÁŘÍ 

 

Jen 19.8.2021 2. termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací (pro 
srpnový/zářiový termín obhajob) – postup při odevzdání viz* případně dle 
aktualizovaných informací. Posudky budou zveřejněny nejpozději dne 
23.8.2021 ***** 

23.8.2021 Einführung in die Linguistik (1ULG, ULG2) – opravný termín 
11:00 – 12:30 hod, KA-3.39  

25.8.2021 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Němčina se zaměřením na 
tlumočení a překlad – praktická část 
8:00 hod., KA-1.40, 1.39, 1.38

25.8.2021 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Německá filologie 
8:00 hod., prostory katedry

26.8.2021 MAGISTERSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - – Německá filologie 
8:00 hod., prostory katedry

27.8.2021 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 1. blok (1JC2B), opravný 
termín 
9:00 – 13:00 hod, KA-3.39 

30.8.2021 Einführung in die Geschichte der deutschsprachigen Literatur (1EP, 
1EP2) – opravný termín 
10:00 – 11:30 hod, KA-3.49 

30.8.2021 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Německá filologie - 
jednooborové studium – modulové zkoušky 
8:00 – 10:50 hod., prostory katedry

30.8.2021 OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 
11:30 – 16:00 hod., prostory katedry

31.8.2021 MAGISTERSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Němčina se zaměřením 
na tlumočení a překlad 
8:00 hod., prostory katedry 

1.9.2021 Einführung in die Literaturwissenschaft (1ULT) – klauzura, opravný 
termín 
10:00 – 10:50 hod, KA-3.39

2.9.2021 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Němčina se zaměřením na 
tlumočení a překlad – ústní část 
8:00 hod., prostory katedry, 3.39, 3.49  

3.9.2021 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – Němčina se zaměřením na 
tlumočení a překlad – ústní část 
8:00 hod., prostory katedry, 3.39, 3.49 (záložní termín) 

3.9.2021 
 

Morphosyntax 2 (1MO2) – zápočtový test, opravný termín 
13:00 hod., KA-3.39 

6.9.2021 Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 
2020/2021 

 
 
* Postup odevzdání je popsán zde: https://www.ff.upol.cz/covid-19/ 
 
** Pozor!! Nestihnete-li tento termín přihlášení, STAG vás nepustí ke státnici!  
 
*** Student je povinen si zkontrolovat, že má do termínu zapsáno splnění všech absolvovaných 
předmětů (datum a správné zakončení). Pokud bude mít student, dle Studijního a zkušebního řádu 
UP, splněné všechny požadované studijní povinnosti, může se přihlásit ke SZZk a obhajobě.  



**** Volitelná nebo losovaná témata k ústní části státní závěrečné zkoušky oboru Německá 
filologie nebo oboru Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad se odevzdávají na sekretariátu 
katedry (nejlépe zaslat emailem). Volitelná témata musí být zkontrolovaná/zkonzultovaná – více 
informací: webové stránky katedry. 

***** Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v termínu 19. 8. 2021, se vzdávají svého práva dle čl. 
26 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci, na seznámení s posudky své závěrečné 
práce nejméně jeden týden před konáním její obhajoby. Student při odevzdání své práce v 
uvedeném termínu podepíše souhlas se zkrácením této lhůty (viz formulář „Souhlas se zkrácením 
lhůty pro seznámení studenta s posudky BP/DP“ – ke stažení na webových stránkách FF – Studenti 
- formuláře) 

 
Další poznámky: 
 
1. ročník: Písemné zkoušky a zápočty se konají pouze v daných termínech, je tedy doporučováno 
přijít hned na první termín pro případ možnosti opravného termínu. 
 
 
 


