
Studijní plány  

Prezenční a kombinované samostatné studium  
(pouze Učitelství německého jazyka a literatury, tzv. jednoobor)  

 

1. ročník – zimní semestr 

Pedagogická psychologie 

Vývojová psychologie 

Metodologie pedagogického výzkumu 

Přípravný seminář k pedagogické praxi  

Průběžná pedagogická praxe  

Jazykovědná propedeutika 

Vybrané kapitoly z lingvistiky 

Literatura pro děti a mládež 

Korektivní fonetika 

Komunikační dovednosti pro učitele 1 

Zahraniční zkušenost 1 

1. ročník – letní semestr 

Psychodidaktika a neurodidaktika 

Sociální pedagogika a sociální patologie 

Sociální psychologie 

Souvislá pedagogická praxe na 2. stupni ZŠ  

Didaktika německého jazyka 1 

Výuka němčiny jako cizího jazyka 1     

Vybrané kapitoly z didaktiky němčiny 1 

Frazeologie ve výuce němčiny  

Vybrané kapitoly z německojazyčné literatury 

Komunikační dovednosti pro učitele 2 

2. ročník – zimní semestr 

Speciální pedagogika a inkluzivní vzdělávání 

Školní a poradenská psychologie 

Základy školského managementu a administrativy 



Souvislá pedagogická praxe na SŠ  

Komplexní reflektivní seminář praxe  

Didaktika německého jazyka 2 

Výuka němčiny jako cizího jazyka 2    

Vybrané kapitoly z didaktiky němčiny 2    

Vývojové tendence v současné němčině 

Komunikační dovednosti pro učitele 3 

Zahraniční zkušenost 2 

Reálie německé jazykové oblasti pro učitele 

Zásady akademického psaní 

2. ročník – letní semestr 

Emoční inteligence a rozvoj sociálních dovedností 

Psychopatologie 

Magisterský seminář didaktický 

Magisterský seminář lingvistický 

Magisterský seminář literární 

Diplomový seminář pro učitele 

Diplomová práce 

 



Prezenční sdružené studium maior/minor1 
(Učitelství německého jazyka a literatury v kombinaci s dalším vybraným učitelským studijním programem, tzv. 
dvouobor)  

 

1. ročník – zimní semestr 

Pedagogická psychologie 

Vývojová psychologie 

Metodologie pedagogického výzkumu 

Přípravný seminář k pedagogické praxi  

Průběžná pedagogická praxe  

Vybrané kapitoly z lingvistiky 

Literatura pro děti a mládež 

Korektivní fonetika 

Komunikační dovednosti pro učitele 1 

Zahraniční zkušenost  

1. ročník – letní semestr 

Psychodidaktika a neurodidaktika 

Sociální pedagogika a sociální patologie 

Sociální psychologie 

Souvislá pedagogická praxe na 2. stupni ZŠ  

Didaktika německého jazyka 1 

Výuka němčiny jako cizího jazyka 1     

Vybrané kapitoly z německojazyčné literatury 

Komunikační dovednosti pro učitele 2 

2. ročník – zimní semestr 

Speciální pedagogika a inkluzivní vzdělávání 

Školní a poradenská psychologie 

Základy školského managementu a administrativy 

Souvislá pedagogická praxe na SŠ  

Komplexní reflektivní seminář praxe  

                                                           

1
 Rozlišení studijních programů na maior/minor spočívá ve volbě, ve kterém ze dvou vybraných studijních 

programů bude studující bude psát diplomovou práci. Diplomová práce se píše vždy ve studijním programu 
maior.   



Didaktika německého jazyka 2 

Výuka němčiny jako cizího jazyka 2    

Vývojové tendence v současné němčině 

Komunikační dovednosti pro učitele 3 

2. ročník – letní semestr 

Emoční inteligence a rozvoj sociálních dovedností 

Psychopatologie 

Magisterský seminář didaktický 

Magisterský seminář lingvistický 

Magisterský seminář literární 

Diplomový seminář pro učitele (pouze maior) 

Diplomová práce (pouze maior) 

 

 

 


