
NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ  
(tříleté bakalářské studium) 
 
Komu je studium určeno?  
 
Studium je určeno každému, kdo se zajímá o německý jazyk a dějiny, literaturu a kulturu 
německojazyčných zemí a uvažuje o budoucí profesionální dráze jako učitel nebo učitelka 
německého jazyka. Během studia je důraz kladen jednak na rozvoj jazykových schopností, 
jednak na odborné a pedagogické předměty.  
 

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? 
 

➢ V oblasti komunikativní kompetence schopnost vyjadřovat ústně i písemně 
německy na odpovídající stylistické úrovni vlastní myšlenky a názory, přednášet 
referáty, formulovat sdělení a další jazykové projevy, vést diskuse a jednání ve své 
profesní sféře, 

➢ v oblasti obecné kulturní kompetence schopnost orientovat se v historických, 
              geografických, kulturních a společenských reáliích zemí německé jazykové oblasti 

s důrazem na problematiku česko-německých vztahů,  
➢ v oblasti literárněvědné kompetence znalosti dějin a vývoje literatury německé 

jazykové oblasti od jejího počátku do současnosti, 
➢ v oblasti lingvistické teorie znalosti o systému a spisovných normách současného 

německého jazyka a orientaci v širších obecně jazykovědných souvislostech, 
➢ v oblasti kompetencí pro vzdělávací oblast obecné předpoklady k pedagogické práci 

(včetně základních znalostí o oborové didaktice) a obecněji i k popularizaci 
německojazyčné kultury. 

 
 

Jaké máte po studiu možnosti a uplatnění na trhu práce?  
 
Absolventi tohoto bakalářského studijního programu naleznou uplatnění v široké škále 
organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou. 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. 
 



Další studium: U většiny absolventů se předpokládá, že budou pokračovat v navazujícím 
magisterském studiu. Pro získání kvalifikace učitel/učitelka německého jazyka mohou 
studovat akreditovaný program Učitelství německého jazyka a literatury na SŠ na 
katedře germanistiky FF UJEP. 
 

Proč studovat tento program právě v Ústí nad Labem? 
 

1. Studijní plán se skládá z jazykovědných a literárněvědných kurzů. Vedle 
filologických kurzů jsou v nabídce i kurzy z oblasti historie, dějin evropské kultury, 
a česko-německých kulturních vztahů. Jeho nedílnou součástí jsou kurzy zaměřené 
na rozvoj komunikativních kompetencí vedené částečně rodilými mluvčími. 

2. Kromě toho je nabídka průběžně obohacována o blokové kurzy hostujících 
vyučujících ze zahraničních univerzit z Německa, Rakouska, Švýcarska a dalších 
evropských zemí a o zahraniční exkurze a kulturní akce všeho druhu. 

3. Naše katedra disponuje specializovanou moderní katedrovou knihovnou a 
multimediální studovnou, která studujícím nabízí kromě obsáhlého knižního 
fondu možnost sledovat DVD, videozáznamy, audiozáznamy a v neposlední řadě 
také německojazyčné programy volně přístupné na satelitu. 

4. Ústí nad Labem se nachází v česko-německém příhraničí, zároveň však i v centru 
severočeského regionu, který je specifický svou staletou tradicí soužití německého 
a českého obyvatelstva. Od počátku třetího tisíciletí se toto město stává „hlavním 
městem česko-německých vztahů“, protože zde sídlí Euroregion Elbe/Labe, Ústav 
slovansko-germánských studií, dále vědecká, vzdělávací a kulturní instituce 
Collegium Bohemicum, která se zaměřuje na poznání dějin Němců v českých 
zemích, a Muzeum města Ústí nad Labem s jedinečnou expozicí Naši Němci.  

5. Poloha: Ústí nad Labem je vzdáleno pouhých 60 km od saské metropole Drážďany 
s vysokou koncentrací kulturních, vzdělávacích a vědeckých institucí.   

 
 

Jaké předměty absolvujete během studia?  

 
Prezenční a kombinované samostatné studium  
(pouze Německý jazyk a literatura pro vzdělávání v prezenční nebo kombinované formě) 

 
 

1. ročník 
Praktický jazyk 1 
Písemný projev 
Praktická fonetika 
Úvod do studia germanistiky 
Gramatický proseminář 1 
Literární proseminář 1 
Mezinárodní zkušenost 1 
Cizí jazyk 



Předmět společného základu 
Praktický jazyk 2 
Dějiny a reálie německé jazykové oblasti 1 
Úvod do jazykovědy 
Gramatický proseminář 2 
Literární proseminář 2 
Současná kultura německojazyčné oblasti 
Angličtina pro filology 1 
Úvod do filozofie 
Předmět společného základu 

2. ročník 
Praktický jazyk 3 
Gramatika 1 
Cvičení ke gramatice 1 
Prezentační dovednosti a rétorika 
Literatura německé jazykové oblasti 1 
Rozšiřující seminář literární 1  
Dějiny a reálie německé jazykové oblasti 2 
Informační a komunikační technologie I 
Předmět společného základu 
Informační a komunikační technologie II 
Předmět společného základu 
Mezinárodní zkušenost 2 
Angličtina pro filology 2 
Pedagogická propedeutika 
Úvod do psychologie 
Observační pedagogická praxe 
Praktický jazyk 4 
Gramatika 2 
Cvičení ke gramatice 2 
Literatura německé jazykové oblasti 2 
Rozšiřující seminář literární 2  
Propedeutika vědecké práce 
Aktuální dění v německé jazykové oblasti 
Základy didaktiky NJ 
Seminář k základům didaktiky NJ 
Obecná didaktika 
Přípravný seminář k pedag. praxi 
Klinická pedagogická praxe  

3. ročník 
Lexikologie 
Cvičení k lexikologii 
Literatura německé jazykové oblasti 3 
Rozšiřující seminář literární 3 
Mezinárodní zkušenost 3 
Němčina jako cizí jazyk 1 
Vybraná témata z didaktiky německého jazyka 
Asistentská pedagogická praxe  



Seminář k bakalářské práci 
Textová lingvistika a stylistika 
Příprava ke SZZ – lingvistka 
Příprava ke SZZ – literatura německé jazykové oblasti 
Němčina jako cizí jazyk 2 
Reflektivní seminář pedagogické praxe 
Bakalářská práce 

 
 

Prezenční sdružené studium maior/minor1 
(Německý jazyk a literatura pro vzdělávání v kombinaci s dalším vybraným studijním programem) 

 
1. ročník 

Praktický jazyk 1 
Praktická fonetika 
Úvod do studia germanistiky 
Praktický jazyk 2 
Dějiny a reálie německé jazykové oblasti 1 
Úvod do jazykovědy 
Úvod do filozofie 
Předmět společného základu 
Cizí jazyk 

2. ročník 
Praktický jazyk 3 
Gramatika 1 
Literatura německé jazykové oblasti 1 
Dějiny a reálie německé jazykové oblasti 2 
Informační a komunikační technologie I 
Předmět společného základu 
Informační a komunikační technologie II 
Předmět společného základu 
Pedagogická propedeutika 
Úvod do psychologie 
Observační pedagogická praxe 
Praktický jazyk 4 
Gramatika 2 
Cvičení ke gramatice 2 
Literatura německé jazykové oblasti 2 
Propedeutika vědecké práce 
Základy didaktiky NJ 
Seminář k základům didaktiky NJ 
Obecná didaktika 
Přípravný seminář k pedag. praxi (pouze maior) 
Klinická pedagogická praxe  

                                                
1 Rozlišení studijních programů na maior/minor spočívá ve volbě, zda studující bude psát bakalářskou 
práci ve studijním programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání (v tom případě volí maior), či 
ve druhém studovaném programu (v tom případě volí minor).  



3. ročník 
Lexikologie 
Literatura německé jazykové oblasti 3 
Němčina jako cizí jazyk 1 
Asistentská pedagogická praxe  
Seminář k bakalářské práci (pouze maior) 
Textová lingvistika a stylistika 
Příprava ke SZZ – lingvistka 
Příprava ke SZZ – literatura německé jazykové oblasti 
Němčina jako cizí jazyk 2 
Reflektivní seminář pedagogické praxe 
Bakalářská práce (pouze maior) 

 


