
INTERKULTURNÍ GERMANISTIKA  

(tříleté bakalářské studium)  

Komu je studium určeno?  

Studium je určeno každému, kdo se zajímá o českou a německojazyčnou 
kulturu, o jejich vzájemné kontakty, konflikty a prolínání, a to jak v současnosti, 
tak i v historické perspektivě. Široké vymezení interkulturality se tematicky 
dotýká oblastí kulturní historie, literárních dějin a lingvistiky. Důraz je během 
studia kladen nejen na odborné předměty s interkulturními přesahy, ale také na 
rozvoj praktických jazykových dovedností.  

Jaké jsou podmínky pro přijetí?  

Přihlásit se mohou všichni zájemci se znalostí německého jazyka na úrovni B1 
(odpovídá úrovni maturitní zkoušky). Výuka probíhá převážně v německém 
jazyce.  

Jaké získáte znalosti a kompetence?  

Cílem studijního programu Interkulturní germanistika je poskytnout 
absolventkám a absolventům široký základ akademického vzdělání. Získají 
teoretické znalosti a praktické kompetence v jazykovědných, kulturněvědných 
(Kulturwissenchaften, Cultural Studies) a literárněhistorických disciplínách 
zohledňujících českojazyčnou a německojazyčnou oblast.   

Konkrétně se jedná o znalosti základní metodologie a terminologie v moderně 
pojaté areálové filologii zaměřené na německojazyčnou oblast. Základem studia 
jsou kromě tradičních nauk o jazyce (lingvistika) a literatuře především další 
kulturněvědné disciplíny doplněné o praktické komunikační kompetence 
umožňující absolventkám a absolventům jak kritické čtení a poslech, tak i 
kreativní psaní a mluvení o odborných tématech jak v německém, tak i v 
mateřském jazyce. Interdisciplinárně pojaté studium a interkulturní potenciál 
především v kontextu česko-německých vzájemných vztahů je centrálním 
aspektem tohoto studijního programu.  

Absolvent bakalářského studijního programu Interkulturní germanistika získá na 
základě znalostí německojazyčné kultury a české kultury široký 
interdisciplinární rozhled, zlepší a upevní své kompetence v německém jazyce, 
naučí se vnímat a chápat kulturní praktiky, symboly a rituály, vnímat na základě 
literárních textů estetické a ideové hodnoty české a německojazyčné společnosti. 
Díky tomu dokáže kriticky vyhodnocovat ústní i písemná sdělení a samostatně 
je produkovat. 



Jaké předměty absolvujete během studia? 

V kulturněvědných a kulturněhistorických předmětech získává absolventka či 
absolvent teoretický aparát a znalosti umožňující orientovat se v politických, 
kulturních a ideových dějinách střední Evropy.  

V literárněvědných předmětech budou na základě německy psané literatury 
zprostředkovány znalosti a praktické dovednosti tak, aby absolventky a 
absolventi dovedli formálně i kontextuálně analyzovat literární texty a zamýšleli 
se nad jejich dobovou i aktuální recepcí v měnících se historických kontextech.  

Lingvisticky orientované předměty uceleně zprostředkovávají teoretické znalosti 
a odbornou terminologii, třídí a dávají je do vzájemných souvislostí. V praktické 
rovině napomáhají lingvistické předměty rozvíjet a automatizovat jazykové 
dovednosti a komunikační kompetence studentek a studentů. 

Všechny předměty vedou studentky a studenty k aktivní práci s informacemi, 
učí je formulovat vlastní myšlenky a přesvědčivě argumentovat v mluveném i 
písemném projevu. Získanými dovednostmi, kompetencemi a schopnostmi jsou 
absolventky a absolventi tohoto studijního programu schopni aktivně 
spoluutvářet aktuální sociokulturní prostředí a tím naplňovat roli intelektuálů. 

 

1. rok studia  

Praktický jazyk 1,2 
Historická stýkání a potýkání Čechů a Němců  
Kulturněvědný proseminář  
Gramatický proseminář 1, 2 
Literární proseminář 1, 2 
Cizí jazyk – angličtina  
Dějiny a reálie německé jazykové oblasti I 
Úvod do jazykovědy 
Dějiny umění 1 
Angličtina pro filology 1 
Úvod do filozofie  
2. rok studia  

Praktický jazyk 3, 4 
Gramatika 1, 2 
Cvičení ke gramatice 1, 2 
Literatura německé jazykové oblasti 1, 2 
Dějiny a reálie německé jazykové oblasti 2 
Česko-německé kulturní vztahy  
Teorie kultury  
Angličtina pro filology 2 
Jazykové kontakty 
Dějiny umění 2   
Česko-německé literární vztahy 19. a 1. pol. 20. stol.  
Válka v české a německé poezii 
Aktuální dění v německé jazykové oblasti 
3. rok studia 

Pragmatika 



Lexikologie 
Cvičení k lexikologii 
Literatura německé jazykové oblasti 3 
Divadlo v česko-německém kontextu  
Seminář k bakalářské práci 
Textová lingvistika a stylistika 
Příprava ke SZZ – lingvistka 
Příprava ke SZZ – literatura německé jazykové oblasti 
Příprava ke SZZ – kulturní vědy a historie 
Česko-německé literární vztahy po r. 1945  
Bakalářská práce 

 

Jaké máte po studiu možnosti uplatnění na trhu práce?  

Interdisciplinární a akademicky založený studijní program vytváří výborný 
základ pro studium v navazujících humanitně orientovaných studijních 
programech, které jsou zaměřeny na filologii, historii, kulturální studia, 
politologii nebo žurnalistiku. Přímo na katedře germanistiky lze již získané 
znalosti a dovednosti buď dále prohloubit v unikátním dvouletém navazujícím 
magisterském studiu „Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu“, 
v jehož rámci se nabízí možnost získání dvojitého diplomu s Univerzitou 
Bayreuth, popř. si tyto didakticky rozvíjet v pedagogicky orientovaném 
studijním programu „Učitelství německého jazyka literatury pro střední školy“.  

Získané jazykové kompetence a interdisciplinární zaměření programu umožňují 
absolventkám a absolventům také přímé uplatnění na pracovním trhu. Mohou 
najít uplatnění v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-
rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými, německými, 
případně rakouskými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého 
sektoru (na obou stranách hranice) se mohou uplatnit i ve státním sektoru a v 
neziskových organizacích působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo 
médií. 

Proč studovat tento obor právě v Ústí nad Labem?  

TENTO OBOR NELZE STUDOVAT NIKDE JINDE V REPUBLICE!  

1. Jedná se o interdisciplinární obor, v němž je velká většina předmětů 
vyučována německy. Na výuce participují také rodilí mluvčí.  

2. Katedry Filozofické fakulty UJEP nabízejí v průběhu akademického roku 
pravidelné přednášky a blokové kurzy hostujících odborníků ze zahraničních 
univerzit. Taktéž pořádají zahraniční i domácí odborně zaměřené exkurze a 
velké množství různých kulturních akcí.  



3. Naše katedra disponuje specializovanou knihovnou, která se nachází 
v prostorách Filozofické fakulty. V rámci univerzitní Vědecké knihovny je 
katedra germanistiky pověřena vedením specializované Rakouské knihovny.  

4. Ústí nad Labem se nachází v česko-německém pohraničí, zároveň však i v 
centru severočeského regionu, který je specifický svou staletou tradicí soužití 
německého a českého obyvatelstva. Tradice česko-německých vztahů oživují 
četné instituce, které ve městě sídlí. Katedra germanistiky spolupracuje 
především se spolkem „Collegium Bohemicum“, který v budově Muzea města 
Ústí nad Labem v roce 2021 otevřel stálou expozici „Naši Němci“ představující 
německou kulturu a historii v českých zemích. Katedra dále využívá kontaktů 
k české sekci společnosti „Euroregion Elbe/Labe“, která se snaží propojovat 
Ústecký kraj se sousedním Saskem, a to nejenom v kulturní oblasti.  

 


