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Zatím se počítá, že všechny uvedené termíny budou probíhat prezenčně v níže uvedených místnostech. 
V případě zhoršení epidemické situace je možné, že budou zkoušky probíhat online – studenti by byli 
zkoušejícím včas informováni (emailem nebo v MOODLu). 

  
12.11.2021 Zveřejnění termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob ve STAGu (pro 

lednový termín) 
19.11.2021 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 2. blok 

9:00 – 13:00 hod, KA-3.39 
19.11.2021 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 3. blok  

9:00 – 14:00 hod, KA-1.38 
Do 13.12.2021 
Do 15 hodin 

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

Do 13.12.2021 
Do 15 hodin 

Ukončení přihlašování na státní bak./mag. zkoušku a na obhajobu bak./mag. 
diplomové práce ve STAGu (pro lednový termín státnic/obhajob) **  

Do 13.12.2021 
Do 15 hodin 

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

16.12.2021 Forschungsprobleme der Morphologie – II. blok 
11:30 – 13:00 hod., KA-3.05 

5.1.2022 
 

Morphosyntax 1 – zápočtový test, 1. ročník 
13:00-14:30 hod., KA-3.05 

10.1.2022 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – NĚMČINA SE 
ZAMĚŘENÍM NA TLUMOČENÍ A PŘEKLAD – PRAKTICKÁ ČÁST 
9:00 hod., KA-1.40 

12.1.2022  Einführung in die Sprachwissenschaft – 1. ročník 
13:00 – 14:30 hod., KA-3.05 

13.1.2022 Forschungsprobleme der Morphologie – II. blok 
10:00 – 11:30 hod., KA-3.05 

17.1.2022 
 

BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – JEDNOOBOROVÉ 
STUDIUM FILOLOGIE – MODULOVÉ ZKOUŠKY 
8:00 – 12:00 hod., KA-3.39 

18.1.2022 OBHAJOBY BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ 
od 9:00 – 15:00 hod., KA-3.39 

19.1.2022 Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur – 1. ročník 
13:00 – 14:30 hod., KA-3.05 

19.1.2022 
 

BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 
8:00 – 13:00 hod., KA-3.39 

20.1.2022 MAGISTERSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 
8:00 – 14:00 hod., KA-3.39 

21.1.2022 BAKALÁŘSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – NĚMČINA SE 
ZAMĚŘENÍM NA TLUMOČENÍ A PŘEKLAD – ÚSTNÍ ČÁST 
8:00 – 14:00 hod., KA-3.39 

26.1.2022 Morphosyntax 1 - zápočtový test, 1. ročník, opravný termín 
10:00 – 11:30 hod., KA-3.39 

28.1.2022 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 2. blok 
9:00 – 13:00 hod, KA-3.39 



28.1.2022 Schriftliche Klausur (Textarbeit) – klauzura pro 3. blok  
9:00 – 14:00 hod, KA-1.38 

31.1.2022 Forschungsprobleme der Morphologie – II. blok 
10:00 – 11:30 hod. 

1.2.2022 
 

Einführung in die Sprachwissenschaft – 1. ročník, opravný termín 
10:00 – 11:30 hod., 3.39 

7.2.2022 Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur – 1. ročník, 
opravný termín 
10:00 – 11:30 hod., 3.39 

 
 
 
*)  Postup odevzdání – sledujte instrukce ze studijního oddělení, případně webové stránky FF věnující se 
aktuálním protiepidemickým opatřením, které jsou průběžně aktualizovány: https://www.ff.upol.cz/covid-19/ 
 
**) Pozor!! Nestihnete-li tento termín přihlášení, STAG vás nepustí ke státnici!  
 
***) Týká se státních závěrečných zkoušek nebo obhajob v lednovém termínu. Student je povinen si 
zkontrolovat, že má do uvedeného 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.  

****) Týká se státních závěrečných zkoušek nebo obhajob v lednovém termínu. Volitelná nebo losovaná 
témata k ústní části státní závěrečné zkoušky oboru Německá filologie se musí odevzdat (volitelná témata 
musí být zkontrolovaná/zkonzultovaná) na sekretariátu katedry (nejlépe zaslat emailem). 

 

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. 

 


