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0114 Příprava učitelů s předmětovou specializací

Koncepce studijního programu ve vztahu k navazujícímu magisterskému studiu.
Bakalářský studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako
první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro střední školy.
Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro střední školy.
Bakalářský studijní program je studijní program pro sdružené studium (je zvolen symetrický model, tj. poměr
maior: minor se blíží 1 : 1) a magisterský studijní program je studijní program se specializacemi. Studijní plány
obou studijních programů vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se
získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (čj. MŠMT –
21271/2017-5).

Průchod studiem v bakalářském stupni – kreditové rozložení:
Bakalářský studijní program:
Studijní plán maior
Obor
Oborová didaktická část
Pedagogicko-psychologický základ
Příprava závěrečné práce
Doplňující předměty
Celkem kreditů: 103

68 kreditů
9 (6 kreditů + 3 kredity asistentská oborově didaktická praxe)
11 (8 kreditů + 3 kredity asistentská pedag.-psychologická praxe)
12 kreditů
3 kredity

Studijní plán minor
Obor
Oborová didaktika
Celkem kreditů: 77

68 kreditů
9 (6 kreditů + 3 kredity asistentská oborově didaktická praxe)

Celkem 180 kreditů

Společný obecný pedagogicko-psychologický základ je pro všechny specializace programu zajišťován
Pedagogickou fakultou JU (jak v bakalářském, tak následně i v navazujícím magisterském studiu).
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Vypořádání připomínek vznesených Radou pro vnitřní hodnocení k věcnému záměru žádosti o akreditaci
studijního programu
V rámci Připomínek RpVH JU k věcnému záměru dle dílčích požadavků byl vznesen požadavek prohloubit
v budoucnu odbornou spolupráci mezi oběma germanistikami na JU. V rámci připravované akreditace
spolupracují obě pracoviště velmi úzce v oblasti zajišťování didaktických a metodických předmětů, obě
germanistiky budou uvažovat i o další spolupráci v rámci učitelského programu.
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Charakteristika studijního programu
Název studijního programu
Typ studijního programu
Profil studijního programu
Forma studia
Standardní doba studia
Jazyk studia
Udělovaný akademický titul
Rigorózní řízení
Garant studijního programu
Zaměření na přípravu k výkonu
regulovaného povolání
Zaměření na přípravu odborníků
z oblasti
bezpečnosti
České
republiky
Uznávací orgán

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Bakalářský
akademický
Prezenční
3
čeština
Bc.
ne
Udělovaný akademický titul
-Malechová Magdalena, Mgr. Ph.D.
ano
ne

MŠMT ČR

Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %
Učitelství
Cíle studia ve studijním programu
Studium v bakalářském studijním programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy tvoří
celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako
komplexní strukturované studium (Bc. + Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace pedagogického
pracovníka - učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Oba programy (Bc. + Mgr.) jsou předkládány k akreditaci
zároveň. Struktura programů důsledně vychází z Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž
absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků
(Čj. MSMT-21271/2017-5a).V souladu s výše zmíněnými Rámcovými požadavky MŠMT zahrnuje bakalářský
studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy předměty oborové přípravy, dále
základy oborových didaktik, základní disciplíny pedagogicko-psychologické a povinnou asistentskou praxi, kterou
student realizuje na vybrané střední škole. Realizovaná praxe je rozdělena mezi obě oborové složky (asistence
učiteli při výuce předmětu) a pedagogicko-psychologický základ (asistence při výchovné práci učitele
a jeho činnosti orientované na vedení žáka a třídního kolektivu). Hlavním cílem studia na úrovni bakalářského
studijního programu je připravit absolventy tak, aby se stali odborníky na vzdělávání v rámci dvou oborů (maior
a minor) odpovídajícím budoucím aprobačním předmětům učitele. Zařazení oborových didaktik, pedagogickopsychologických disciplín a asistentské praxe již v bakalářském studiu zajišťuje, že absolventi budou schopni
uvažovat o poznatcích získaných studiem oborových předmětů ve vztahu k jejich praktickému využití
v pedagogické praxi, např. ve výchovné práci či v roli asistenta pedagoga na střední škole (dle zákona
o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. mohou absolventi bakalářské části učitelské přípravy zastávat pozice
asistenta učitele, resp. vychovatele). Významná je také motivace studentů k nástupu do navazujícího
magisterského studia tak, aby mohli své poznatky po absolvování magisterského studia využít ve výuce svých
aprobačních předmětů na střední škole.
Profil absolventa studijního programu
Absolventi bakalářského studijního programu se sdruženým studiem Německý jazyk se zaměřením
na vzdělávání pro střední školy si osvojí komplexní teoretické znalosti v rámci dvou oborů (maior, minor). Dále
získají základní znalosti z pedagogicko-psychologických disciplín a z oborových didaktik, které jim umožní budovat
jejich teoretické znalosti ve vztahu k oblasti jejich budoucího profesního působení. V rámci povinné asistentské
praxe se absolventi seznámí s pedagogickým terénem (prostředím středních škol, případně dalších vzdělávacích
zařízení) a získají základní profesní orientaci. Studenti si tak vytvoří základ pro další rozšiřování svého profesního
profilu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro střední školy s cílem získat kvalifikaci pedagogického
pracovníka - učitele pro střední školy. Absolvování oborové přípravy, pedagogicko-psychologického základu, praxe
a oborových didaktik umožňuje i přímé profesní uplatnění absolventa, a to zejména ve výchovné a pomocné
edukační práci asistenta pedagoga na středních školách. Absolvent studia má základ kompetencí pro výchovnou
práci ve školských i neškolských zařízeních, zaměřených na výchovnou práci s dětmi a mládeží a na asistování
učiteli v rámci oborového profilu absolvovaných specializací. Absolvent je též kvalifikován pro činnosti instruktora
příslušného specializačního oboru ve střediscích volného času. Pedagogicko-psychologická část bakalářských
programů zaměřených na vzdělávání je tvořena třemi povinnými disciplínami, které představují úvod do výchovné
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a vzdělávací praxe (základy pedagogiky, psychologie a didaktiky pro střední školy). Na tyto předměty navazuje
předmět asistentská pedagogicko-psychologická praxe, jehož cílem ze založit nezbytné interakční a reflektivní
profesní dovednosti a také posílit připravenost absolventa na potenciální roli asistenta pedagoga. Příprava
v pedagogicko psychologických disciplínách je zároveň vnímána jako nezbytný základ profesionalizace
a předstupeň pro navazující magisterské studium. V oblasti odborné oborové přípravy získá absolvent
bakalářského studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy komunikační
kompetence v německém jazyce minimálně na úrovni B2/C1 Společného Evropského referenčního rámce
pro jazyky. Osvojí si systematické znalosti základních obecně lingvistických a literárněvědných disciplín. Dále
nabude znalosti synchronní lingvistiky německého jazyka (fonetika a fonologie, morfologie a syntax), opírající se
o obecně lingvistický společný základ, a základní znalosti dějin německé literatury včetně interpretačních
kompetencí. Do povinné složky je zahrnuto rovněž studium kulturních reálií včetně širšího historického kontextu.
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Bakalářský studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy tvoří celek
s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy, přičemž kreditové rozložení studia
na jednotlivé složky je připraveno v rámci tohoto celku (Bc. + Mgr.) podle Rámcových požadavků na studijní
programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických
pracovníků (Čj. MSMT-21271/2017-5a).
Program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako studijní program
pro sdružené studium symetrického typu. Program tedy bude nabízen ve formě plánu maior doplněném
o symetricky pojatý studijní plán minor jiného bakalářského studijního programu (resp. naopak) se zaměřením
na vzdělávání pro střední školy v celkové kreditové dotaci 180 kreditů. Součástí studijního plánu maior jsou
předměty obecné pedagogicko-psychologické přípravy (8 kreditů), asistentská pedagogicko-psychologická praxe
(3 kredity), semináře věnované přípravě závěrečné bakalářské práci (12 kreditů), semináře oborově didaktické
(6 kreditů), oborová asistentská praxe (3 kredity) a předměty odborné oborové přípravy (68 kreditů), 3 kredity
jsou určeny na volitelné předměty. Součástí studijního plánu minor jsou předměty oborově didaktické (6 kreditů),
oborová asistentská praxe (3 kredity) a předměty odborné oborové přípravy (68 kreditů):
Složka
Pedagogicko-psychologický
základ
Oborová didaktika
Asistentská praxe*
První obor (maior)
Druhý obor (minor)
Příprava závěrečné práce
Doplňující předměty
Celkem kreditů

Počet kreditů
8 kreditů
12 kreditů (6 v oboru maior + 6 v oboru minor), tj. dva
tzv. aprobační předměty budoucího učitele
9 kreditů (3 v oboru maior + 3 v oboru minor + 3 ve
vazbě na pedagogicko-psychologický základ)
68 kreditů
68 kreditů
12 kreditů (v oboru maior)
3 kredity
180

Praxe je kreditově rozdělena do tří částí, dvě se váží k oborovým didaktikám příslušných specializací a jedna
pedagogicko-psychologickému základu. Odlišuje se tak náslechová a přímá praxe směřovaná k reflexi učitelovy
vzdělávací činnosti (transformace obsahu do učiva, rozvoj předmětových kompetencí žáků dle ŠVP) a výchovné
činnosti (rozvoj klíčových kompetencí žáků, zvládání výchovných činností učitele ve vztahu k žákovi i třídě).
Konkrétně jsou kredity určené pro Asistentskou praxi rozděleny takto:
◦ 2 kredity = Asistentská pedagogicko-psychologická praxe, kterou zajišťuje PF JU v návaznosti na předměty
pedagogicko-psychologického základu Úvod do pedagogiky, Úvod do psychologie a Obecnou didaktiku SŠ)
◦ 1 kredit = Seminář k asistentské praxi, který zajišťuje PF JU pro ucelenou reflexi praxe
◦ 3 kredity pro oborovou asistentskou praxi – 1. obor
◦ 3 kredity pro oborovou asistentskou praxi – 2. obor
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Tabulka kreditového rozložení jednotlivých studijních plánů:
o

Studijní plán maior
Složka
Obor
Obecná pedagogika/psychologie
Oborová didaktika
Asistentská praxe
Příprava závěrečné práce
Volitelné předměty
Celkem kreditů

o

Počet kreditů
68 kreditů
8 kreditů
6 kreditů
6 kreditů (3+3)
12 kreditů
3 kredity
103

Studijní plán minor
Složka
Obor
Oborová didaktika
Asistentská praxe
Celkem kreditů

Počet kreditů
68 kreditů
6 kreditů
3 kredity
77

Podmínky k přijetí ke studiu
Pro bakalářský program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy platí na základě § 48 až 50
zákona č. 111/1998 Sb. obecné podmínky pro přijetí ke studiu specifikované v aktuálním Rozhodnutí děkana, které
je k dispozici na odkazu: http://www.ff.jcu.cz/informace-pro-uchazece-o-studium. Ke studiu bakalářských
studijních programů může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně vykonal/a maturitní zkoušku
a současně v přijímacím řízení vyhověl/a předepsaným požadavkům. Uchazeči o studium budou přijati bez
přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, přičemž a) jejich celkový studijní průměr činí nejvýše
1,90 a zároveň b) studijní průměr z profilového předmětu předepsaného pro příslušný bakalářský obor činí nejvýše
1,50. Pro němčinu je vyžadována vstupní znalost na úrovni A2-B1 SERR. Uchazeči o studium, kteří nesplňují
podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu ze střední školy, budou přijati na základě
povinného ústního pohovoru, přičemž: a) v průběhu ústního pohovoru prokážou motivaci ke studiu zvoleného
oboru i nezbytné znalosti odpovídající úrovni dosaženého středoškolského vzdělání, b) výsledek ústního pohovoru
bude hodnocen v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu může být přijat uchazeč, který získá minimálně
25 bodů.
Návaznost na další typy studijních programů
Bakalářský program pro sdružené studium Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je
koncipován jako první stupeň v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele
pro střední školy společně s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy. Jednotlivé
kombinace plánů maior a minor v rámci bakalářského studia jsou zohledněny v nabídce specializací programu
Učitelství pro střední školy a na tyto přímo navazují.
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Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy)
Označení studijního plánu

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy – pedagogickopsychologický základ

Povinné předměty
Název předmětu

rozsah

způsob počet
ověř. kreditů
Zk
2

Úvod do pedagogiky střední
školy

14p + 14s
= 28

Úvod do psychologie

14p + 14s
= 28

Zk

3

Zk

3

Zp

2

Seminář k asistentské praxi

14p + 14s
=28
14s
10 hodin
náslechů
ve výuce a
4 hodiny
pozorování
provozních
činností
učitele
14s

Zp

1

Seminář k bakalářské práci I
Seminář k bakalářské práci II

14s
14s

Zp
Zp

6
6

Úvod do obecné didaktiky
střední školy
Asistentská pedagogickopsychologická praxe

vyučující
PhDr. Miroslav
Procházka, Ph.D., (50 %)
Mgr. Margareta
Garabiková-Pártlová,
Ph.D. (50 %)
PhDr. Alena Nohavová,
Ph.D. (50 %)
PhDr. Dalibor Kučera,
Ph.D. (50 %)
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
(30%)
PhDr. Dalibor Kučera,
Ph.D., (20%)
PhDr. Miroslav Procházka,
Ph.D. (20%),
Mgr. Margareta
Garabiková-Pártlová,
Ph.D. (20%)
PhDr. Iva Žlábková,
Ph.D.(30%),
PhDr. Dalibor Kučera,
Ph.D. (20%),
PhDr. Miroslav Procházka,
Ph.D. (20%),
Mgr. Margareta
Garabiková-Pártlová,
Ph.D. (20%)
vedoucí BP
vedoucí BP

dop.
Typ
roč./sem. předm.
1/LS
ZT

1/LS

ZT

2/LS

ZT

2/LS

2/LS

3/ZS
3/LS

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah
Studium předmětů pedagogicko-psychologického základu je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, případně
obhajobou bakalářské práce, je-li zadána v rámci bloku pedagogicko-psychologických disciplín. Státní závěrečná
zkouška je písemná. Zkouška probíhá v českém jazyce a skládá se z těchto předmětů:
◦ Pedagogika (úvod do pedagogiky, úvod do obecné didaktiky)
◦ Psychologie (základy psychologie)
Součástí státní zkoušky je také reflexe praxe, např. v podobě prezentace studentského portfolia.
Další studijní povinnosti
Studenti bakalářského programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy v rámci
pedagogicko-psychologického bloku absolvují povinnou asistentskou praxi na vybrané střední škole v rozsahu
minimálně 14 hodin. V rámci této části praxe se absolventi seznámí s prostředím vybrané střední školy,
pod vedením fakultního garanta a uvádějícího učitele se budou zaměřovat na fungování školy ve vazbě
na řešení výchovných elementů učitelova působení (formy komunikace a interakce učitele s žáky, řešení
výchovných a kázeňských otázek, spolupráce s asistenty pedagoga, strategie řízení třídy, používání odměn
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a trestů v motivaci žáků aj.). V rámci absolvování praxe bude realizován rozbor náslechových hodin s cílem
reflexe vnímání vlastního potenciálu pro řešení sledovaných situací. Podpořen bude rozvoj dovedností všímat
si, popisovat a případně analyzovat pedagogické situace a zhodnocovat v následném rozboru s fakultním
garantem (pedagogem i psychologem) svůj vlastní potenciál pro řešení takovýchto situací. Studenti v rámci
praxe budou zpracovávat sebereflektivní deník, v němž se budou učit vyhodnocovat a zobecňovat své první
pedagogické zkušenosti.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Návrhy témat bakalářských prací ve vazbě na pedagogicko-psychologický blok:
◦ Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů středních škol
◦ Prevence rizikového chování na středních školách
◦ Projektová a problémová výuka na střední škole
◦ Sebepojetí studentů střední školy
◦ Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů středních škol
◦ Kázeňské problémy na střední škole
◦ Baťovské školy práce
◦ Postoje učitelů středních škol k alternativním pedagogickým přístupům
Plné znění zveřejněných bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v IS STAG.
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací
--Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah
---
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Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy)
Označení studijního plánu
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy - studijní plán
A1 maior, studijní plán A2 minor
Název předmětu
rozsah
způs.
kr. dop. profil. stat. Vyučující
ověř.
r./s. základ
UAG/7PUP - Phonetik und
Phonologie
UBO/7USL - Úvod do studia
literatury
URO/7ZOL - Základy obecné
lingvistiky
UAG/7SU2 - Sprachpraktische
Übungen II
UAG/7UDL - Übersicht zur
deutschsprachigen Liter.
KNJ/7FD1 - Oborová didaktika I

13p+26s

Zp

6

1 ZS

PZ

A

26p

Zk

4

1 ZS

ZT

A

26p

Zk

4

1 ZS

ZT

A

26s

Zp

4

1 LS

26p+13s

Zk

6

1 LS

PZ

A

13p+13s

Zp

3

2 ZS

PZ

A

UAG/7MGD1
Morphologie: 13p+26s
Gegenwartsdeutsch I
UAG/7SU3 - Sprachpraktische 26s
Übungen III
KNJ/7FD2 - Oborová didaktika II
13p+13s

Zp

6

2 ZS

PZ

A

Zp

4

2 ZS

Zk

3

2 LS

PZ

A

UAG/7DL2 - Deutsche Literatur II

26p+13s

Zp

6

2 LS

PZ

A

UAG/7LUW - Lexikologie und 13p+26s
Wortbildung
UAG/7SU4 - Sprachpraktische 26s
Übungen IV
KNJ/7AP - Asistentská praxe
28s

Zk

6

2 LS

PZ

A

Zp

4

2 LS

Zp

3

3 ZS

PZ

A

UAG/7DL3 - Deutsche Literatur III

13p+13s

Zk

4

3 ZS

PZ

A

UAG/7SU5 - Sprachpraktische 26s
Übungen V
UAG/7SY1 - Syntax I
13p+26s

Zk

4

3 ZS

Zp+Zk

6

3 ZS

UAG/7LK - Landeskunde und Kultur 26s

Zk

4

3 LS

UAG/7SBP1 - Seminář k bakalářské 13s
práci I
UAG/7SBP2 - Seminář k bakalářské 13s
práci II

Zp

6

3 ZS

Zp

6

3 LS

A

A

A

A
PZ

A

A

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. (G,p
100 %,s 100 %)
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
(G,p 100 %)
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. (G,p 100
%)
Markéta Ederová, M.A. (G,s 100 %)
doc. Dr. habil. Jürgen Eder (G,p 100 %,s
100 %)
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
(G,p 100 %,s 100 %)
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. (G,p
100 %,s 100 %)
Markéta Ederová, M.A. (G,s 100 %)
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
(G,p 100 %,s 100 %), Mgr. Jana
Hofmannová, Ph.D. (p 100 %,s 100 %)
doc. Dr. habil. Jürgen Eder (G,p 100 %,s
100 %)
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. (G,p
100 %,s 100 %)
Markéta Ederová, M.A. (G,s 100 %)
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
(G,s 100 %)
doc. Dr. habil. Jürgen Eder (G,p 100 %,s
100 %)
Markéta Ederová, M.A. (G,s 100 %)
Markéta Ederová, M.A. (s 100 %), Mgr.
Magdalena Malechová, Ph.D. (G,p 100
%,s 100 %)
doc. Dr. habil. Jürgen Eder (G,s 30 %),
Jan Václav König, M.A. (s 70 %)
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. (G),
vyučující = vedoucí BP
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. (G),
vyučující = vedoucí BP

Poznámka:
Tento formulář je generován ze STAGu, ve sloupci vyučující je uveden garant (G), přednášející (p), vedoucí semináře (s).
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Součásti SZZ a jejich obsah
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce, je-li zadána v rámci této
specializace. Státní závěrečná zkouška probíhá v němčině a skládá se z následujících částí:
1) Písemná zkouška (klauzura):
navazuje na praktické (lexikální, gramatické a stylistické) jazykové dovednosti.
2) Německá lingvistika:
navazuje na předměty Základy obecné lingvistiky, Fonetika a fonologie, Morfologie I, Syntax, Lexikologie
a slovotvorba.
3) Německá literatura a reálie německy mluvících zemí:
navazuje na předměty Úvod do studia literatury, Přehled německé literatury, Německá literatura II-III, Reálie
a kultura německy mluvících zemí.
4) Obhajoba bakalářské práce – probíhá v jazyce, v němž je psána BP
Dosažení úrovně německého jazyka B2/C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je testováno
důkladnou klauzurní zkouškou v rámci předmětu Jazyková cvičení V. V rámci státní závěrečné zkoušky je rovněž
ověřována schopnost studentů uvažovat o poznatcích z teoretických disciplín oborové specializace v návaznosti
na jejich využití ve výuce cizích jazyků (předměty Oborová didaktika I a Oborová didaktika II).
Další studijní povinnosti
Studenti bakalářského programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy absolvují v rámci
studia povinnou asistentskou praxi na vybrané střední škole v rozsahu minimálně 28 hodin. V rámci povinné
asistentské praxe se absolventi seznámí s prostředím vybrané střední školy a díky úzké spolupráci s uvádějícím
středoškolským učitelem německého jazyka si osvojí základní úkony spojené s administrativou, s přípravou
na výuku, s přípravou testů a jejich hodnocením a absolvují blok povinných náslechů.
Návrh témat kvalifikačních prací
a témata obhájených prací
Návrhy témat:
- Der Toleranzdiskurs in ausgewählten Werken der deutschen Literatur
- Wie verändert sich das deutsche Liebesgedicht vom Mittelalter bis zur Gegenwart
- Rückblicke auf die DDR in der Gegenwartsliteratur
- Metapher in der Sprache der Medien
- Sprachliche Formen der Expressivität und ihr Vergleich aufgrund zwei verschiedener Quellen
- Stilistische Mittel der Pressesprache
- Adverbien als Mittel des sprachlichen Ausdrucks
- Diskurs über die Sterbehilfe in verschiedenen Medien – sprachlich-argumentative Strategien
- Das Phänomen Faux amis am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Tschechisch
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Kultur (Fallstudie)
- Arbeitsfelder und Aufgaben deutscher/österreichischer Kulturorganisationen im Ausland (Fallstudie)
- Aussprachefehler unter dem Einfluss des Englischsen
- Typologie von Ausspracheübungen für Mittelschule
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Předměty pedagogicko-psychologického základu (řazeny abecedně):

Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Asistentská pedagogicko-psychologická praxe
povinný (ped.-psych. základ)
dop. ročník / semestr
2/LS
28 hod. praxe
kreditů
2
Prerekvizity: Úvod do pedagogiky střední školy, Základy psychologie
pro střední školu
Korekvizity: Seminář k asistentské praxi, Úvod do obecné didaktiky
střední školy
Způsob ověření studijních výsledků
zápočet
Forma výuky
odborná praxe
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny semestru:
10 hodin náslechů ve výuce a 4 hodiny pozorování provozních činností učitele. Výstup do portfolia: Výsledky
úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem.
Garant předmětu
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu Koncipuje předmět, organizuje praxi, vede evaluační seminář.
Vyučující
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (30 %), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 %), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
(20 %), Mgr. Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D. (20 %)
Stručná anotace předmětu
V rámci praxe se studenti seznámí s prostředím vybrané střední školy. Pod vedením fakultního garanta
a uvádějícího učitele se zaměří na poznávání a reflexi fungování školy ve vazbě na řešení výchovných otázek
a strategie řízení třídy.
Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe:
1. Reflexe fungování školy a školního prostředí.
2. Role učitele a spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským
pracovištěm.
3. Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem.
4. Řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování žáků.
5. Strategie řízení třídy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., BUREŠ, M. (2011). Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha, Grada.
CANGELOSI, J. S. (2009). Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha, Portál.
Doporučená:
JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání.
Praha, Grada.
PETTY, G. (2013). Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha, Portál.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

hodin
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Seminář k asistentské praxi
Typ předmětu
povinný (ped. - psych. základ)
dop. ročník / semestr
2/LS
Rozsah studijního předmětu
14s
kreditů
1
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Korekvizity: Asistentská pedagogicko-psychologická praxe
Způsob ověření studijních výsledků
zápočet
Forma výuky
seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Reflexe absolvování 14 hod. přímé pedagogické praxe na vybrané střední škole během první poloviny semestru.
Výstup do portfolia: Reflexe výsledky úkolů na základě pozorování vyučování a rozhovoru s učitelem.
Garant předmětu
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu Koncipuje předmět, vede seminář, kontroluje výstupy do portfolia
Vyučující
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (30 %), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (20 %), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
(20 %), Mgr. Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D. (20 %)
Stručná anotace předmětu
V rámci Semináře k asistentské praxi studenti společně reflektují úkoly, které splnili na Asistentské
pedagogicko-psychologické praxi.
Hlavní témata úkolů ke splnění v rámci praxe:
1. Reflexe fungování školy a školního prostředí.
2. Role učitele a spolupráce učiteli s dalšími pedagogickými pracovníky a školním poradenským
pracovištěm.
3. Komunikace a interakce mezi učitelem a žákem.
4. Řešení problematických situací, např. kázeňských problémů, problémového chování žáků.
5. Strategie řízení třídy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní:
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., BUREŠ, M. (2011). Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha, Grada.
CANGELOSI, J. S. (2009): Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha, Portál.
Doporučená:
JEDLIČKA, R., KOŤA, J., SLAVÍK, J. (2018). Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově
a vzdělávání. Praha, Grada.
PETTY, G. (2013). Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha, Portál.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

hodin

11

Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu

Seminář k bakalářské práci I (ped. - psych. základ)
povinný (společný ped. –
dop. ročník / semestr
psych. základ)
14s
kreditů

3/ZS

Rozsah studijního předmětu
6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
zápočet
Forma výuky
seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k bakalářské práci I je včasné odevzdání konceptu teoretické části
bakalářské práce, prostudování základní literatury ke zvolenému tématu, vypracování podrobné osnovy
výzkumu v rámci bakalářské práce a absolvování povinné konzultace organizované pro všechny studenty, kteří
si v daném semestru zapsali seminář k bakalářské práci v rámci pedagogicko-psychologického základu.
Garant předmětu
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu vede seminář
Vyučující
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Vedoucí BP
Stručná anotace předmětu
Obsah předmětu:
Základní požadavky na kvalifikační práci, základní etické normy pro zpracování práce.
Formální stránka bakalářské práce.
Práce s literaturou ve vazbě na téma bakalářské práce, čtení a psaní odborného textu.
Postup při zpracování teoretické a praktické části bakalářské práce. Citace literatury, odkazový a poznámkový
aparát.
Formulace závěrů práce a případné vazby na výzkum nebo grant.
Zařazení obrázků, tabulek a grafů a jejich označení.
Jak získávat, vyhodnocovat a interpretovat data, charakterizující realitu školní třídy, žáka.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
GAVORA, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido.
ŠVAŘÍČEK, R., & ŠEĎOVÁ, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál.
Doporučená:
GULOVÁ, L., & ŠÍP, R. (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha, Grada.
KUBÁTOVÁ, H. (2007). Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních
a humanitních oborech praktická příručka. Olomouc, Univerzita Palackého.
PRŮCHA, J. & R. ŠVAŘÍČEK (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace. Brno,
ČPdS - Konvoj, 19, č. 2, str. 89-105.
ŠANDEROVÁ, J., & MILTOVÁ, A. (2005). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, Sociologické
nakladatelství.
Další povinnou literaturu zadá vedoucí práce s ohledem na zvolené téma.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

hodin
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu

Seminář k bakalářské práci II (ped. - psych. základ)
povinný (společný ped. - psych. dop. ročník / semestr
3/LS
základ)
Rozsah studijního předmětu
14s
kreditů
6
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence prerekvizita: Seminář k bakalářské práci I (ped. - psych. základ)
Způsob ověření studijních výsledků
zápočet
Forma výuky
seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou udělení zápočtu za Seminář k bakalářské práci II je zpracování textu alespoň z 80 % z celkového
rozsahu práce v souladu se zadáním; výsledný text musí vyhovovat základním požadavkům na zpracování
bakalářské práce, včetně pravidel pro citování literárních pramenů, internetových a jiných zdrojů. V rámci
předmětu Seminář k bakalářské práci II je student povinen absolvovat konzultace, na kterých prezentuje
vedoucímu práce své dílčí výsledky, svoji reakci na připomínky, problémy, které má se zpracováním práce aj.
Garant předmětu
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu vede seminář
Vyučující
Vedoucí BP
Stručná anotace předmětu
Obsah předmětu:
Psaní výzkumné zprávy.
Formální náležitosti výzkumné zprávy.
Úprava písemností zpracovaných textovými editory.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
GAVORA, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido.
PELIKÁN, J. (2011). Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha, Karolinum.
ŠVAŘÍČEK, R., & ŠEĎOVÁ, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál.
Doporučená:
DISMAN, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost. Vydání první. Praha, Karolinum
GULOVÁ, L., & ŠÍP, R. (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha, Grada.
HENDL, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha, Portál.
KUBÁTOVÁ, H. (2007). Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních
a humanitních oborech praktická příručka. Olomouc, Univerzita Palackého.
NAJVAR, P. (ed). (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno, Paido, Pedagogický výzkum v teorii a praxi.
PRŮCHA, J. & R. ŠVAŘÍČEK (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace. Brno,
ČPdS - Konvoj, 19, č. 2, str. 89-105.
SKUTIL, M. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha, Portál.
ŠANDEROVÁ, J., & MILTOVÁ, A. (2005). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, Sociologické
nakladatelství.
Další povinnou literaturu zadá vedoucí práce s ohledem na zvolené téma.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

hodin
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu

Úvod do obecné didaktiky pro střední školy
povinný, ZT (ped. - psych.
dop. ročník / semestr
2/LS
základ)
Rozsah studijního předmětu
14p + 14 s = 28
kreditů
3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence Prerektivzity: Úvod do pedagogiky střední školy, Úvod do psychologie
Korekvizity: Asistentská pedagogicko-psychologická praxe, Seminář
k asistentské praxi
Způsob ověření studijních výsledků
zkouška
Forma výuky
přednáška
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
(1) Ústní zkouška. (2) Výstup do portfolia: Zpracování seminárních úkolů – odborná reflexe prostudovaného
článku z odborného pedagogického časopisu, reflexe didaktických témat v návaznosti na Asistentskou
pedagogicko-psychologickou praxi a Seminář k asistentské praxi, analýza pedagogické situace.
Garant předmětu
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu Koncipuje předmět, přednáší, vede seminář
Vyučující
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu Úvod do obecné didaktiky střední školy je propojit teoretické poznatky získané v rámci
přednášek se zkušenostmi získanými v souběžné Asistentské pedagogicko-psychologické praxi v seminářích
tak, aby byl student schopen v reflexi a sebereflexi výchovně vzdělávacího procesu propojovat zkušenosti
s teoretickými poznatky.
Témata přednášek a seminářů:
1. Didaktika a její předmět.
2. Cíle vzdělávání a vyučování.
3. Obsah vyučování, učivo, kurikulum.
4. Determinanty reálné výuky.
5. Teorie vzdělávání.
6. Koncepce vyučování.
7. Základní organizační formy výuky.
8. Alternativní formy výuky z didaktického hlediska.
9. Vyučovací metody.
10. Problematika školního hodnocení.
11. – 14. Strategie řízení třídy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní:
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H., & BUREŠ, M. (2011). Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada.
CANGELOSI, J. S. (2009). Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál.
Doporučená:
FISHER, R. (2011). Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál.
FONTANA, D. (2014). Psychologie ve školní praxi. Vyd. 4. Praha, Portál.
KALHOUS, Z., & Obst, O. a kol. (2009). Školní didaktika. Vyd. 2. Praha, Portál.
KYRIACOU, Ch. (2012). Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál.
KASÍKOVÁ, H. (2010). Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha, Portál.
PASCH, M. et al. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha, Portál.
PETTY, G. (2013). Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha, Portál.
Odborné české pedagogické časopisy: Pedagogika, Studia paedagogica, Pedagogická orientace, Komenský,
Orbis scholae, Pedagogická revue, e-Pedagogium.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu

Úvod do pedagogiky pro střední školy
povinný, ZT (ped. - psych.
dop. ročník / semestr
základ)
14p + 14s = 28
kreditů

1/LS

Rozsah studijního předmětu
2
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
zkouška
Forma výuky
přednáška, seminář
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Přednáška: písemný test, prezentace reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho
pohled na učitelův přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem).
Seminář: Skupinová práce na zadané téma a její prezentace v semináři.
Výstup do portfolia: zpracování reflexe výchovné situace z vlastní zkušenosti (student v roli žáka a jeho pohled
na učitelův přístup k řešení situace, které byl posluchač kdysi svědkem/aktérem), anotace odborné literatury.
Garant předmětu
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu Koncipuje předmět, přednáší, konzultuje, hodnotí
Vyučující
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (50 %), Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. (50 %)
Stručná anotace předmětu
Výuka předmětu je rozdělena do přednášek a seminářů. Cílem přednášek je položit teoretické základy
pro budoucí vytváření učitelské identity v následujících oblastech: obecná pedagogika; výchova jako základní
problém společenského vývoje a kultivace člověka, historický přehled pedagogického myšlení v souvislosti
s určitou tenzí, která existuje mezi školou svobodnou a tradiční; vývoj českého školství s důrazem současný
stav, reformní snahy dvacátých a třicátých let dvacátého století; alternativní školství; učitelovo vlastní pojetí
výuky; chápání žáků jako subjektů edukace; základní přístupy a strategie v řízení třídy (kázeň, autorita,
spolupráce s rodiči, řešení výchovných a výukových problémů žáka).
V rámci seminářů pak student získává praktické zkušenosti s tradičním a alternativním pojetím výuky
v podobě náslechů a exkurzí, kde student bude aktivně pracovat se získanými poznatky z přednášek. Studentům
bude vytvořen prostor, aby se mohli seznámit se školním prostředím tradičních i alternativních škol
prostřednictvím různých forem praxe.
OBECNÉ OTÁZKY VÝCHOVY
1. - 2. Hledání těžiště výchovy, vymezení výchovy a její úkoly v současném světě.
3. Vymezení pojmů lidství a humanizace v kontextu kultivace dítěte – úkoly současné školy.
OBECNÁ PEDAGOGIKA
4. Čím se pedagogika zabývá, jaké jsou její oblasti a jaké jsou její klíčové problémy.
VÝVOJ PEDAGOGICKÉHO MYŠLENÍ
5. - 6. Jan Amos Komenský a jeho odkaz pro dnešní školu – pohled na výchovu jako nástroj proměny
společnosti, pohled na školu jako prostředí objevující dítě.
6. - 7. Tradiční a svobodná škola v minulosti (Rousseau, Pestalozzi, Herbart) a dnes (co je „starého“
a „nového“ v současné škole?
8. – 10. Reformní pedagogika (Steiner, Montessori, Feinet, Petersen aj.) a současná alternativní pedagogická
hnutí (jaké podoby alternativ nalezneme aktuálně?).
11. Reformní hnutí ČSR a jeho souvislosti s hledáním „moderní“ školy dneška.
12. John Dewey demokratické vzdělávání – principy svobody a odpovědnosti v přístupech k dětem
ve výchově.
UČITELSKÁ PRAXE A UČITELOVO POJETÍ VÝUKY
13. Styly učení a školní socializace (vztahy ve školním kolektivu, role učitele, role žáka, příklady situací, které
lze vystopovat v učitelově působení – v reflexi posluchačů).
14. Autorita učitele a druhy intervence ve třídě (aktuální diskuze k povaze učitelského povolání a vztazích
učitele s rodiči s dětmi).
15

Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná
DVOŘÁKOVÁ, M. (2015). Základní učebnice pedagogiky. Praha, Grada.
JŮVA, Vl. (1997). Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno, Paido.
KASPER, Z. & D. KASPEROVÁ (2008). Dějiny pedagogiky. Praha, Grada.
Doporučená
BAUMAN, Z. (2008). Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Praha, Academia.
FEŘTEK, T. (2015). Co je nového ve vzdělávání. Praha, Nová Beseda.
PALOUŠ, R. (1991). Čas výchovy. Praha, SPN.
PELIKÁN, J. (2007). Hledání těžiště výchovy. Praha, Karolinum.
PELIKÁN, J. (1997). Výchova pro život. Praha, Nakladatelství ISV.
PELIKÁN, J. (2002). Pomáhat být. Praha, Karolinum.
PRŮCHA, J., ed. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha, Portál.
PRŮCHA, J. (2012). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 3., aktualiz. vyd. Praha, Portál.
PRŮCHA, J. (2015). Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha, Portál.
VALIŠOVÁ, A. (1998). Autorita jako pedagogický problém. Praha, Karolinum.
VAŠUTOVÁ, J. (1998). Kapitoly z pedagogiky: (studijní text). Praha, Univerzita Karlova.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

hodin

16

Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu

Úvod do psychologie
povinný, ZT (ped. - psych.
základ)
14p + 14 s = 28

dop. ročník / semestr

Rozsah studijního předmětu
kreditů
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
zkouška
Forma výuky
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Písemný znalostní test, zpracování písemné práce.

1/LS
3

přednáška

Garant předmětu
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu Koncipuje předmět, přednáší, vede seminář
Vyučující
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. (50 %), PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (50 %)
Stručná anotace předmětu
Předmět seznamuje studenty s vymezením psychologie, základními psychologickými disciplínami a jejich
teoretickými východisky. Důraz je kladen nejen na seznámení s klíčovými pojmy a konstrukty z obecné,
vývojové psychologie a psychologie osobnosti, se zdůrazněním těch, které se dotýkají výchovného
a vzdělávacího kontextu, ale také na jejich aplikaci do edukačního kontextu.
Hlavní témata kurzu:
1. Vymezení psychologie a hlavních disciplín.
2. Práce s informačními zdroji (aktivní a kritický přístup, dostupnost a relevance zdrojů).
3. Úvod do psychologické terminologie a představení základních psychologických konstruktů.
4. Psychologie ve výchovném a vzdělávacím kontextu (výběr témat z hlavních psychologických disciplín).
5. Možnosti aplikace psychologie do pedagogické praxe.
Součástí výstupů předmětu je samostatná práce studentů zaměřená na práci s relevantními informačními
zdroji a kritickou reflexi psychologických pojmů a konstruktů v jejich dosavadním školním životě.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní:
KUČERA, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha, Grada.
NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B. L., LOFTUS, G. R., & WAGENAAR, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové
a Hilgarda. Praha, Portál.
VYBÍRAL, Z. (2017). Co je nového v psychologii. Praha, Nová Beseda.
Doporučená:
COMER R. J., GOULD E., & FURNHAM A. (2013). Psychology. Chichester (UK), John Wiley & Sons.
PLHÁKOVÁ, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

hodin
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Předměty oboru (řazeny v pořadí a formátu, v němž je vygeneroval STAG):
Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

KNJ/7AP - Asistentská praxe - německý jazyk
Povinný/PZ
doporučený ročník / semestr
28s
hod.
28
kreditů
3

3/ZS

Zápočet
Forma výuky
s
Aktivní účast na pedagogické praxi, docházka bez absencí, 10 odevzdaných příprav
na výuku, vedení pedagogického portfolia.

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
výuky s
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získávání prvních oborových pedagogických zkušeností přímo ve výuce. Jedná se o průběžnou
pedagogickou praxi, kterou student vykonává po celý semestr ve skupině max. 5 studentů. Po úvodní hospitaci, jejímž
cílem je seznámit se s cílovou skupinou žáků, jejich jazykovými znalostmi a specifiky kolektivu, studenti vykonávají
tzv. tandemovou praxi, tedy společně si připravují výuku a společně ji též realizují, přičemž vedoucí roli ve výuce přebírá
vždy jiný student/jiná studentka. Tím dochází k postupnému přebírání odpovědnosti za vlastní výuku a interakci s žáky.
Studenti navazují na teoretické poznatky získané v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru,
na asistentskou praxi pořádanou katedrou pedagogiky a psychologie a na výuku Úvodu do didaktiky 1. Podstatným cílem
reflektivního semináře navazujícího na praxi ve škole je postupné prohlubování reflektivních a sebereflektivních
dovedností studentů potřebných k práci učitele na SŠ.
1. Úvod do tandemové pedagogické praxe, seznámení s cílovou skupinou, s cíli výuky, s požadavky na absolvování
předmětu a vedení pedagogického deníku|2. Hospitace ve výuce|3. - 12. Realizace tandemové pedagogické praxe
na přidělené střední škole|13. Závěrečné hodnocení absolvované praxe, předložení pedagogických deníků a portfolia|
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|Aktuálně používaný učebnicový soubor němčiny. |MEYER, Hilbert. Was ist guter Unterricht? 9. Aufl.
Berlin: Cornelsen-Scriptor, 2013. ISBN 978-3-589-22047-2. |RVP G, dostupné z www.rvp.cz [cit. 16.8.2019]. |Společný
evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 2. české vydání.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1425-2.
Doporučená literatura:|BARKOWSKI, Hans a Hans-Jürgen KRUMM. Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Tübingen: A. Francke Verlag, 2010. UTB. ISBN 978-3-8252-8422-0. |Cangelosi, James S.; Koldinský, Milan. Strategie řízení
třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 80-7367-118-2. Vyd. 4. Praha : Portál,
2006. ISBN 80-7367-118-2.|Council of Europe. Common European framework of reference for languages: learning,
teaching, assessment - Companion volume with new descriptors. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018.
Dostupné z https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages [cit. 16.8.2019]. |Ende,
Karin. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung : München: Klett-Lagenscheidt, 2013. Deutsch Lehren Lernen : Fortund Weiterbildung weltweit. ISBN 978-3-12-606523-8. 1. Auflage. München : Klett-Lagenscheidt, 2013. ISBN 978-3-12606523-8.|Gemeinsamer europäischer Refrenzrahmen für Sprachen. Langenscheidt 2002. Dostupné
z http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ [cit. 16.8.2019].
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
0
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

KNJ/7FD1 - Oborová didaktika I
Povinný/PZ
13p+13s
hod.
26

doporučený ročník / semestr
kreditů
3

2/ZS

Zápočet
Forma výuky
p+s
Aktivní účast na seminářích, průběžné vypracovávání zadávaných úloh,
vypracování seminární práce, příprava hodiny. Ověřování znalostí probíhá
v německém jazyce.

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
výuky p,s
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Disciplína představuje úvod do oborové didaktiky němčiny jako cizího jazyka jako samostatné vědní disciplíny. Studenti
se v ní seznámí se základním pojmovým aparátem, na základě práce s RVP G se začnou učit formulovat cíle výuky, klíčové
kompetence a průřezová témata německého jazyka na SŠ. Seznámí se s aktuálními učebnicovými soubory němčiny.
Na základě vlastního pozorování výuky se začnou učit vytvářet přípravy na vyučování. Přednášky a semináře probíhají
v německém jazyce.
1. - 3. Vymezení předmětu didaktiky německého jazyka, definování základních pojmů (interkulturní komunikační
kompetence, komunikační kompetence, mnohojazyčnost, RVP G, SERR), pomocné vědy didaktiky cizích jazyků |4.
Seznámení se základní odbornou didaktickou literaturou a aktuálními učebnicovými soubory|5. - 6. Cíle a učivo ve výuce
cizího jazyka, jazykové prostředky a řečové dovednosti a jejich postavení ve výuce NJ|7. - 9. Rámcový vzdělávací program
pro němčinu a tvorba ŠVP, Standardy pro výuku německého jazyka, Společný evropský referenční rámec pro jazyky,
portfolio. Formulace vyučovacích cílů, klíčových kompetencí a průřezových témat|10. Plánování výuky, příprava
vyučovací hodiny a její realizace, organizační formy výuky, individualizace a diferenciace výuky|11. - 12. Pozorování výuky
jako východisko k porozumění procesu plánování vlastní výuky, reflexe výuky |13. Evropská a česká jazyková politika|
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|BAUSCH, Karl-Richard, Herbert CHRIST und Hans-Jürgen KRUMM (Hrsg.). Handbuch Fremdsprachenunterricht.
Vierte, vollständig neu bearbeitete Auflage. Tübingen: A. Francke Verlag, 2003. UTB. Pädagogik Sprachwissenschaften. ISBN 3-82528043-8. |BURWITZ-MELZER, Eva, Grit MEHLHORN, Claudia RIEMER, Karl-Richard BAUSCH und Hans-Jürgen KRUMM. Handbuch
Fremdsprachenunterricht. 6., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: A. Francke Verlag, 2016. UTB. Pädagogik,
Sprachwissenschaften. ISBN 978-3-8252-8655-2. |Choděra, Radomír. Didaktika cizích jazyků: úvod do vědního oboru. Vydání druhé.
Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2274-5. Vydání druhé. Praha : Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2274-5.|Council of Europe.
Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment - Companion volume with new descriptors.
Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018. Dostupné z https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-referencelanguages. |Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 2.
české vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1425-2.
Doporučená literatura:|Aktuální učebnice němčiny pro střední školy a gymnázia. |BARKOWSKI, Hans a Hans-Jürgen KRUMM.
Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: A. Francke Verlag, 2010. UTB. ISBN 978-3-8252-8422-0. |ENDE, Karin.
Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. München: Klett-Lagenscheidt, 2013. Deutsch Lehren Lernen : Fort- und Weiterbildung
weltweit. ISBN 978-3-12-606523-8. |Gemeinsamer europäischer Refrenzrahmen für Sprachen. Langenscheidt 2002. Dostupné
z http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/. |HALLET Wolfgang und Frank G. KÖNIGS (Hrsg.). Handbuch
Fremdsprachendidaktik. 1. Aufl. Seelze-Velber: Kallmeyer, 2013. 399 s. ISBN 978-3-7800-1053-7. |JELÍNEK, Stanislav. K funkční
charakteristice učebnic cizích jazyků. Cizí jazyky, č. 3-4, 1993-1994, s. 83-88. |PURM, Radko. K teorii učebnice cizího jazyka. Cizí jazyky,
roč. 40, č. 7-8, 1996-1997, s. 111-113.

Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
0
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

KNJ/7FD2 - Oborová didaktika II
Povinný/PZ
13p+13s
hod.
26

doporučený ročník / semestr
kreditů
3

2/LS

Zkouška
Forma výuky
p+s
Aktivní účast na seminářích, průběžné vypracovávání zadávaných úloh,
vypracování seminární práce. Ověřování znalostí probíhá v německém jazyce.

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
výuky p,s
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Disciplína Úvod do didaktiky II navazuje na Úvod do didaktiky I. Cílem předmětu je osvojení základních teoretických
znalostí a získání metodicko-didaktické kompetence pro výuku cizího jazyka v oblasti jazykových prostředků - výslovnosti
a slovní zásoby s ohledem na cílovou skupinu žáků středních škol a gymnázií. Důraz je kladen též na otázky spojené
s rozvojem mnohojazyčnosti žáků a na výuku němčiny po angličtině. Přednášky a semináře probíhají v německém jazyce.
1. Vymezení jazykových prostředků a jejich role ve výuce cizích jazyků. Cíle didaktiky fonetiky ve výuce na středních
školách a gymnáziích |2. Rozvoj fonematického sluchu, základní kompetence učitele při nácviku německé výslovnosti|3.
Zásady nácviku suprasegmentálních jevů, typologie cvičení|4. Zásady nácviku samohlásek, interference s češtinou|5.
Zásady nácviku souhlásek, interference s češtinou|6. Typologie výslovnostních cvičení, příčiny obtíží při nácviku německé
výslovnosti|7. - 8. Slovní zásoba - cíle, typy slovní zásoby z didaktického hlediska, faux amis, internacionalismy|9.
Prezentace a sémantizace slovní zásoby, typologie cvičení|10. - 11. Interference mezi češtinou a němčinou a angličtinou
a němčinou v oblasti slovní zásoby a její překonávání|12. Psycholingvistické aspekty učení se slovní zásobě|13. Analýza
učebnic a tvorba cvičení||
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|BAUSCH, Karl-Richard, Herbert CHRIST und Hans-Jürgen KRUMM (Hrsg.). Handbuch
Fremdsprachenunterricht. Vierte, vollständig neu bearbeitete Auflage. Tübingen: A. Francke Verlag, 2003. UTB.
Pädagogik Sprachwissenschaften. ISBN 3-8252-8043-8. |Dieling, Helga und Ursula Hirschfeld (2010). Phonetik lehren und
lernen. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 3-468-49654-0. (Fernstudieneinheit 21). |HIRSCHFELD, Ursula und
Kerstin REINKE. Phonetik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: unter Berücksichtigung des Verhältnisses von
Orthografie und Phonetik. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2016. ISBN 978-3-503-17018-0. |JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní
učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků: teoretická východiska, doporučení pro praxi, styly a strategie učení,
lexikální strategie v teorii a výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 210 s. ISBN 9788021044333. |JANÍKOVÁ,
Věra. Osvojování cizojazyčné slovní zásoby: pedagogická, psychologická, lingvistická a didaktická východiska na příkladu
němčiny jako cizího jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 184 s. ISBN 8021038772. |Společný
evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 2. české vydání.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1425-2.
Doporučená literatura:|Aktuální učebnice němčiny pro střední školy a gymnázia. |Fischer, Andreas. Deutsch lernen mit
Rhythmus: der Sprechrhythmus als Basis einer integrierten Phonetik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache : Methode
und Material. Leipzig: Schubert, 2007. ISBN 978-3-929526-84-4. 1. Aufl. Leipzig : Schubert, 2007. ISBN 978-3-929526-844.|Gemeinsamer
europäischer
Refrenzrahmen
für
Sprachen.
Langenscheidt
2002.
Dostupné
z http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ [cit. 16.8.2019]. |HIRSCHFELD, Ursula et al. Phonothek intensiv:
Aussprachetraining. München: Klett-Langenscheidt, 2013. ISBN 978-3-12-606385-2.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
0
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

UAG/7DL2 - Deutsche Literatur II
Povinný/PZ
26p+13s
hod.
39

doporučený ročník / semestr
kreditů
6

2/LS

Zápočet
Forma výuky
p+s
ústní zkouška|80 % účast na seminářích||Předmět bude vyučován v německém
jazyce

doc. Dr. habil. Jürgen Eder
výuky p,s
doc. Dr. habil. Jürgen Eder

Stručná anotace předmětu
Náplní předmětu je německá literatura od roku 1910 a obraz estetických, kulturních a politických změn, který podává.
Na základě vybraných příkladů, sahajících od expresionistické literatury až po literaturu na prahu 21. století, se studenti
seznámí s formálními a obsahovými zvláštnostmi textů z Německa, získají přehled o hlavních proudech německé
literatury 20. století a budou moci rozeznat kontinuity a diskontinuity měnících se "ismů". Předmětem analýzy budou
i vztahy literatury k jiným druhům umění.
Základní tematické okruhy:|1. Úvod |2. Expresionismus a literatura před I. světovou válkou |3. Revoluce umění
v literatuře, výtvarném umění a hudbě |4. Literatura raných dvacátých let |5. Zlatá dvacátá léta v německé literatuře |6.
Německá exilová literatura v Evropě |7. Německá exilová literatura v USA? Počátek druhé amerikanizace |8. První etapa
německé poválečné literatury |9. Estetická a politická revoluce ve znamení "68"|10. Nový subjektivismus a postmoderna
|11. Literatura roku 1989 |12. Interkulturní literatury v Německu |13. Aktuální trendy současné německé literatury |14.
Bilance |
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|Bahr, Ehrhard (ed.). Geschichte der deutschen Literatur 3. Vom Realismus bis zur
Gegenwartsliteratur. Tübingen/Basel, 1998. ISBN 9783825214654.|Weidermann, Volker. Lichtjahre. Eine kurze
Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute. Köln, 2006. ISBN 9783462036930.
Doporučená literatura:|Fähnders, Walter. Avantgarde und Moderne 1890-1933. Stuttgart, 1998. ISBN
3476014517.|Lützeler, Paul Michael. Die Schriftsteller und Europa. Von der Romantik bis zur Gegenwart. Baden-Baden,
1998. ISBN 9783492114189.|Schlaffer, Heinz. Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. München/Wien, 2002. ISBN
9783446201491.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

UAG/7DL3 - Deutsche Literatur III
Povinný/PZ
13p+13s
hod.
26

doporučený ročník / semestr
kreditů
4

3/ZS

Zkouška
Forma výuky
p+s
Ústní zkouška|Seminární práce|80% účast v seminářích||Předmět bude vyučován
v německém jazyce

doc. Dr. habil. Jürgen Eder
výuky p,s
doc. Dr. habil. Jürgen Eder

Stručná anotace předmětu
Na základě přednášek získají studující přehled o nejdůležitějších směrech, tendencích a osobnostech pražské německé,
rakouské, švýcarské, východoněmecké a migrační literatury 20. století. V seminářích se naučí zasazovat literární díla
do dobového kontextu a získají náhled do poetiky jednotlivých autorek a autorů.
1. Vídeňská moderna: symbolismus, impresionismus |2. Vídeňská moderna: dekadence, psychoanalýza|3. Pražský
literární kruh: impresionismus, expresionismus, mystika|4. Franz Kafka |5. Jiná německy psaná literatura z českých
zemí|6. Rakouská meziválečná literatura: Habsburský mýtus |7. Rakouská meziválečná literatura: jazyková skepse
a kritika|8. Rakouská poválečná literatura: avantgarda, "Antiheimatliteratur" |9. Rakouská poválečná literatura: nová
subjektivita, postmoderna, kosmopolitismus, feminismus|10. Švýcarská literatura: DADA a experimentální literatura;
civilní próza, nová vlna existencialismu |11. Svýcarská literatura: F. Dürrenmatt, M. Frisch|12. Lteratura NDR: oficiální,
nepolitická, disent|13. Migrační literatura: definice pojmu, osobnosti českého původu|14. Migrační literatura: další
německy píšící autoři a autorky|
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|Bok, V., Pfeiferová, D., Šetinová, D.:. Čítanka německých literárních textů. Plzeň: Fraus, 1998.
|Rusterholz, P., Solbach, A. (vyd.):. Schweizer Literaturgeschichte. Stuttgart / Weimar: Metzler, 2007. |Schmidt-Dengler,
W.: Bruchlinien. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945-1990. Salzburg / Wien: Residenz, 1995. |Žmegač, V.
(vyd.):. Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart: sv. III/1-2. Weinheim: Athäneum,
1994.
Doporučená literatura:|Chiellino, C. (vyd.):. Interkulturelle Literatur in Deutschland. Stuttgart / Weimar: Metzler, 2000.
|Schnell, R.:. Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart / Weimar: Metzler, 1993. |Zeman, H. (vyd.):.
Literaturgeschichte Österreichs. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1996.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

UAG/7LK - Landeskunde und Kultur der deutschsprachigen Länder
Povinný
doporučený ročník / semestr
26s
hod.
26
kreditů
4

3/LS

Zkouška
Forma výuky
s
Referát na zadané téma|Písemná zkouška|Aktivní účast v semináři, plnění
průběžně zadávaných úloh, docházka do semináře 80%.||Předmět bude vyučován
v německém jazyce

doc. Dr. habil. Jürgen Eder
výuky s
doc. Dr. habil. Jürgen Eder, Jan Václav König, M.A.

Stručná anotace předmětu
Zprostředkování současných diskusí v německy mluvících zemích na různých mediálních úrovních; analýza
a problematizace různých stanovisek podle názorového, politického, mediálního spektra; docílení samostatné diskuse
o těchto aktuálních problémech zejména ve vztahu k České republice.
Základní tematické okruhy:|1. Úvod, přehled témat |2. Politický systém SRN |3. Německo a jeho ekonomická síla |4.
Německo v Evropě a jeho sousedé |5. Německá společnost mezi multikulturalitou a provincionálností |6. Politický systém
Rakouska |7. Rakousko mezinárodně: mezi ekonomikou a neutralitou |8. Rakouská společnost mezi internacionalitou
a Alpskou osamoceností? |9. Rakousko a jeho sousedé |10. Politický systém a kultura Švýcarska |11. Švýcarsko a Evropa:
izolace nebo globální hráč? |12. Srovnání tří zemí: silné a slabé stránky v politice, ekonomice a společnosti |13. Německo,
Rakousko a Švýcarsko: vývojové tendence v blízké budoucnosti |14. Závěr |
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|BEZA, S. Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998.
|BIECHELE, M. a A. PADRÓS. Didaktik der Landeskunde. München: Langenscheidt, 2003. |HOMOLKOVÁ, B. Reálie
německy mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 2007. |LUSCHER, R. Landeskunde Deutschland: Von der Wende bis heute. 7. vyd.
München:Verlag für Deutsch, 2012.
Doporučená literatura:|Periodika: Neue Zürcher Zeitung, Profil, Der Standard, Spiegel, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die
Zeit. |Tatsachen über Deutschland. Frankfurter Societäts-Medien (ed.). Societäts-Verlag, 2015.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
0
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

UAG/7LUW - Lexikologie und Wortbildung
Povinný/PZ
doporučený ročník / semestr
13p+26s
hod.
39
kreditů
6

2/LS

Zkouška
Forma výuky
p+s
Ústní zkouška, seminární práce.|Docházka.|Plnění průběžně zadávaných úkolů.

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.
výuky p,s
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
V lexikologii se studující seznámí se strukturou a původem slovní zásoby, morfologickou organizací slovní zásoby a její
lexikální stavbou. Porozumí historickým souvislostem ve slovní zásobě němčiny a dalších jazyků (interference a transfer
z latiny, francouzštiny, angličtiny), významovým analogiím a zákonitostem procesu lexikalizace. Ve slovotvorbě si osvojí
schopnost tvořit slova v souladu s principy slovotvorby jako znaku vyššího stupně osvojení cizího jazyka a naučí se
odvozovat význam méně známých slov na základě aplikace znalostí slovotvorby.
1. Lexikologická část: Lexém, lexikologie a její součásti, lexikografie. |2.Základy sémantiky a sémiotiky, etymologie,
frazeologie. |3.Slovní zásoba, její členění a výstavba. |4.Odborná slovní zásoba (ekonomie, správa apod.).|5. Homonymie
a polysémie, synonymie a antonymie |6.Hyperonymie a hyponymie, |7.Metafora, metonymie. |8. Proměny významu
slova. |9. Typy slovníků a jejich charakteristika. |10. Slovotvorná část : Morfémy a jejich klasifikace: základový morfém,
slovotvorný morfém, flexém, konfix, interfix. |11.Slovo jako produkt slovotvorby.|12.Druhy slovotvorných postupů:
kompozice a její typologie, explicitní derivace, afixy a afixoidy, kontaminace, implicitní derivace, |13.konverze a její
typologie, krácení. |14.Produktivita, trendy.|
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|Altmann, H., Kemmerling, S. Wortbildung fürs Examen. Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht, 2005.
|Erben, J. Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. Berlin: Erich Schmidt, 2006. |Fleischer, W., Barz, I. Die deutsche
Wortbildung. Tübingen: Niemeyer, 2007.
Doporučená literatura:|Götz, D., Haensch, G., Wellmann, H. (Hrsg.). Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache.
München: Langenscheidt, 2007. |Römer, Ch., Matzke B. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. Tübingen: Narr,
2003. |Schwarz, M., Chur, J. Semantik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, 2007. |Wortbildung. In: Die Grammatik. Der
Duden in zwölf Bänden, Band 4. Mannheim: Duden, 2006.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
UAG/7MGD1 - Morphologie: Gegenwartsdeutsch I
Typ předmětu
Povinný/PZ
doporučený ročník / semestr
2/ZS
Rozsah studijního předmětu
13p+26s
hod.
39
kreditů
6
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet
Forma výuky
p+s
Forma způsobu ověření studijních Docházka, test.
výsledků a další požadavky na Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je i plnění průběžně zadávaných prací
studenta
během celého semestru.
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.
výuky p,s
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
V rámci přednášek bude studentům představena problematika německé morfologie podle aktuálních norem.
V seminářích budou procvičena témata se zvláštním zřetelem na aplikaci gramatických jevů v rámci písemného a ústního
projevu. Cílem přednášek a seminářů je zlepšení teoretických znalostí německé morfologie a zároveň i komunikačních
dovedností studentů s následným dosažením výstupní úrovně B1-B2 SERR.
1. Úvod do předmětu a problematiky, základní informace, klasifikace sloves, německé korpusy
2. Pravidelná a nepravidelná slovesa, modální slovesa
3. Slovesa s odlučitelnou předponou, rozkazovací způsob sloves
4. Zvratná slovesa, infinitivy, participia
5. Časové formy sloves: přítomný, perfektum, préteritum, plusquamperfektum
6. Pasivum, konjunktiv
7. Valence sloves, funkční slovesné mechanismy
8. Podstatná jména (n- deklinace), Valence podstatných jmen
9. Přídavná jména (valence přídavných jmen)
10. Zájmena (osobní, zvratná, neurčitá)
11. Číslovky, základní číslovky vs. číselná příslovce
12. Neohebné slovní druhy (předložky, spojky)
13. Zeměpisné názvy, vlastní jména
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|BUSCHA, A. a SZITA S. Deutsch als Fremdsprache. Kurs-und Arbeitsbuch B1. Leipzig: Schubert Verlag,
2008. |BUSCHA, A., SZITA S., RAVEN S. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1-B2. Leipzig:
Schubert Verlag, 2011. |DREYER, H., SCHMITT R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Die Gelbe
aktuell. Ismaning: Hueber, 2009. |HELBIG, G., BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin: Langenscheidt,
2011. |SWERLOWA, O. Grammatik im Gespräch: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 2008.
Rozšiřující literatura:|Portály: https://www.verbformen.de/ 2.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
UAG/7PUP - Phonetik und Phonologie
Typ předmětu
Povinný/PZ
doporučený ročník / semestr
1/ZS
Rozsah studijního předmětu
13p+26s
hod.
39
kreditů
6
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet
Forma výuky
p+s
Forma způsobu ověření studijních Test, rozbor jazykového projevu studenta (ústní přezkoušení)|Pravidelná čtení,
výsledků a další požadavky na produkce vlastní nahrávky.|Předmět bude vyučován v německém
studenta
jazyce.|Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je i plnění průběžně zadávaných
prací během celého semestru.
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.
výuky p,s
Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Předmět předpokládá základní všeobecný přehled studenta a dobrou znalost německého jazyka. Cílem je seznámit
posluchače se standardní výslovností spisovné němčiny s upozorněním na základní regiolekty německy mluvících zemí.
Výslovnost posluchačů by se měla přiblížit výslovnosti rodilého mluvčího. Dále studující získají přehled o standardech
a výjimkách německé výslovnosti.
Základní tematické okruhy:|1. Úvod do předmětu, základní informace a základní pojmy o disciplíně|2. Intonace (slovní
přízvuk, větný přízvuk, rytmus, melodie)|3. Řečové orgány|4. Artikulace samohlásek|5. Tvoření samohlásek|6.
Dvojhlásky|7. Artikulace souhlásek|8. Hláskoslovné procesy|9. Znělost a neznělost|10. Artikulační místa souhlásek|11.
Tvoření souhlásek|12. Němčina v mezinárodním přepisu|13. Obecná pravidla německé výslovnosti|14. Varianty
současné němčiny|
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|BEHME-GISSEL, H. Deutsche Wortbetonung: Beiträge aus dem Lehr- und Übungsbuch. Kassel:
Behme-Gissel, 2006. |BEHME-GISSEL, H. Deutsche Wortbetonung: ein Lehr- und Übungsbuch. 1. vyd. München:
Iudicium, 2005. |DUDEN in 12 Bänden. Das Aussprachewörterbuch (sv. 6). Mannheim/Wien/Zürich: Dudenverlag, 2002.
|MAAS, U. Einführung in die funktionale Phonetik des Deutschen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. |MACHAČ,
P. Výslovnost němčiny: poznámky z teorie a cvičení. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. |RAUSCH, R. a I. RAUSCH. Deutsche
Phonetik für Ausländer. München: Langenscheidt, 2002. |STANG, Ch. Duden Deutsche Rechtschreibung? kurz gefasst.
Mannheim: Bibliographisches Institut, 2006.
Doporučená literatura:|DIELING, H. a U. HIRSCHFELD. Phonetik lehren und lernen. München: Langenscheidt, 2000.
|HIRSCHFELD, U., REINKE, K., a E. STOCK. Phonothek intensiv. München: Langenscheidt, 2007. |POMPINO, M. Einführung
in die Phonetik. Berlin: W. de Gruyter, 2003. |ŠTÍCHA, F. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Argo, 2003.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

UAG/7SBP1 - Seminář k bakalářské práci I
Povinný
doporučený ročník / semestr
13s
hod.
13
kreditů
6

3/ZS

Zápočet za VŠKP
Forma výuky
s
Vypracování části bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce.

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.
výuky s
Vedoucí BP

Stručná anotace předmětu
Student v průběhu semináře samostatně zpracovává zadanou bakalářskou práci, průběžně řeší formou konzultace dílčí
problémy metodologie odborné práce a konkrétní otázky vyplývající ze zadání práce. Respektuje požadavky na etiku
odborné práce a jazykovou korektnost.
Obsah práce vychází ze zájmů a schopností studenta a je určen jejím zadáním.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|Vedoucí závěrečné práce doporučí literaturu podle tématu práce.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

UAG/7SBP2 - Seminář k bakalářské práci II
Povinný
doporučený ročník / semestr
13s
hod.
13
kreditů
6

Zápočet za VŠKP
Forma výuky
Vypracování bakalářské práce se všemi náležitostmi.

3/LS

s

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.
výuky s
Vedoucí BP

Stručná anotace předmětu
Student v průběhu semináře samostatně zpracovává zadanou bakalářskou práci, průběžně řeší formou konzultace dílčí
problémy metodologie odborné práce a konkrétní otázky vyplývající ze zadání práce. Respektuje požadavky na etiku
odborné práce a jazykovou korektnost.
Obsah práce vychází ze zájmů a schopností studenta a je určen jejím zadáním.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|Vedoucí závěrečné práce doporučí literaturu podle tématu práce.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
UAG/7SU2 - Sprachpraktische Übungen II
Typ předmětu
Povinný
doporučený ročník / semestr
1/LS
Rozsah studijního předmětu
26s
hod.
26
kreditů
4
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet
Forma výuky
s
Forma způsobu ověření studijních Aktivní vystoupení studenta na semináři, plnění požadovaných průběžně
výsledků a další požadavky na zadávaných úkolů, závěrečný test z probrané slovní zásoby, poslechu
studenta
a gramatických jevů. Účast na semináři a s ním souvisejících akcích je povinná.
Předmět bude vyučován v německém jazyce.
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

Markéta Ederová, M.A.
výuky s
Markéta Ederová, M.A.

Stručná anotace předmětu
Seminář Jazykové cvičení II navazuje na seminář Jazykové cvičení I. V rámci semináře se pokračuje s rozšířením
a prohloubením konverzačních a poslechových kompetencí, dále budou procvičovány různé gramatické jevy s ohledem
na jejich aplikaci v ústním projevu. Cílem semináře je osvojení nové, tematicky zaměřené slovní zásoby i jazykových
a gramatických prostředků, které přispějí ke zlepšení vyjadřovacích schopností studentů.
Základní tematické okruhy:|1. Úvod do semináře|2. Vzdělávací systémy v Německu a ČR / Užití konj. II: Irreale
Wunschsätze|3. Střední škola: předměty, základní okruhy / Užití konj II: Irreale Konditionalsätze|4. Vysoké školství:
prezentace vybraných VŠ v německy mluvících oblastech / Užití konj II: Irreale Komparativsätze|5. Role vzdělání
a informací v dnešní společnosti / Užití konj. II: Irreale Konsekutivsätze|6. Druhy povolání / Rekce sloves I|7. Fenomény
moderního světa práce: nezaměstnanost a burn-out / Rekce sloves II|8. Různé aspekty kultury (umění, životní styl,
mentalita) / Různé způsoby vyjádření podmínky, VV podmínkové|9. Kulturní stereotypy, interkulturní rozdíly / Různé
způsoby vyjádření příčiny, VV příčinné|10. Multikulturní společnost / Různé způsoby vyjádření důsledku, VV
důsledkové|11. Život a práce v zahraničí / Rekce sloves III|12. Menšiny v ČR a v Německu/Rakousku / Slovesně jmenná
spojení I|13. Kultura a jazykové kompetence / Slovesně jmenná spojení II|14. Závěrečné shrnutí a test / Opakování
probrané gramatiky|
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|BUSCHA, A. a S. SZITA. A Grammatik (Sprachniveau A1/A2). Leipzig: Schubert-Verlag, 2010.
|BUSCHA, A. a S. SZITA. B Grammatik (Sprachniveau B1/B2). Leipzig: Schubert-Verlag, 2011.
Doporučená literatura:|BRILL, L.M. a M. TECHMER. Němčina. Velká cvičebnice slovní zásoby. Praha: Grada Publishing,
2013. |BUSCHA, A. a S. SZITA. Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau
B1+. Leipzig: Schubert-Verlag, 2008. |BUSCHA, J. a G. HELBIG. Deutsche Übungsgrammatik. Berlin, München:
Langenscheidt, 2000. |DREYER, H. a R. SCHMIDT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik (aktuell). Ismaning:
Hueber, 2012. |FANDRYCH, CH. a U. TALLOWITZ. Klipp und klar. Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schritten.
Stuttgart: Ernst Klett, 2008.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
0
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
UAG/7SU3 - Sprachpraktische Übungen III
Typ předmětu
Povinný
doporučený ročník / semestr
2/ZS
Rozsah studijního předmětu
26s
hod.
26
kreditů
4
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet
Forma výuky
s
Forma způsobu ověření studijních Aktivní vystoupení studenta na semináři, plnění požadovaných průběžně
výsledků a další požadavky na zadávaných úkolů, závěrečný test z probrané slovní zásoby, poslechu
studenta
a gramatických jevů. Účast na semináři a s ním souvisejících akcích je povinná.
Předmět bude vyučován v německém jazyce.
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

Markéta Ederová, M.A.
výuky s
Markéta Ederová, M.A.

Stručná anotace předmětu
V rámci semináře Jazykové cvičení III se pokračuje s rozvíjením klíčových schopností v oblastech konverzace, poslechu
s porozuměním a aplikované gramatiky. Studenti si rozšíří dosavadní slovní zásobu na vybraných tématech v rámci
konverzace a poslechu s porozuměním. Dále se v semináři procvičují obtížnější gramatické jevy. Cílem semináře je získání
produktivní a receptivní jazykové dovedností.
Základní tematické okruhy:|1. Úvod do semináře|2. Vynálezy a vynálezci / Trpný rod: prézens, préteritum|3. Přístroje
kolem nás / Trpný rod: perfektum|4. Technické novinky / Trpný rod se způsobovým slovesem|5. Virtuální realita
internetu reálné nebezpečí? / Trpný rod opisy |6. Manipulace v médiích / VV přípustkové a účelové|7. Světoznámé
značky / Vazby haben/sein + infinitiv s zu |8. Zdraví: rozšíření slovní zásoby (části těla, nemoci) / Způsobová slovesa
vyjádření domněnky a pravděpodobnosti|9. Výživa, trend "bio", chemie v potravinách / Nominalizace a nominální
styl|10. Zdravý a nezdravý způsob života / Vztažné věty|11. Zdravotnické organizace: Červený kříž, Lékaři bez hranic /
Vztažné věty II|12. Životní prostředí: změna klimatu / Participiální atribut|13. Konzumní způsob života, plýtvání
potravinami / Transformace VV vztažných do participiálních atributů a naopak|14. Závěrečné shrnutí / Opakování
probrané gramatiky|
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|BUSCHA, A., RAVEN, S. a G. LINTHOUT. Erkundungen B2. Leipzig: Schubert-Verlag, 2008. |BUSCHA,
A., RAVEN, S. a G. LINTHOUT. Erkundungen C1. Leipzig: Schubert-Verlag, 2009.
Doporučená literatura:|BUSCHA, J. a G. HELBIG. Deutsche Übungsgrammatik. Berlin u. München: Langenscheidt, 2000.
|DANIELS, A., ESTERMANN, C., KÖHL-KUHN, R., SANDER, I., BUTLER, E., DENGLER, S. a U. TALLOWITZ. Mittelpunkt, Lehrund Arbeitsbuch B2.1. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008. |DANIELS, A., ESTERMANN, C., KÖHL-KUHN, R., SANDER, I.,
BUTLER, E., DENGLER, S. a U. TALLOWITZ. Mittelpunkt, Lehr- und Arbeitsbuch B2.2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008.
|FANDRYCH, C. Klipp und Klar. Übungsgrammatik Mittelstufe B2/C1. Stuttgart: Ernst Klett, 2012. |KOITHAN, U., SCHMITZ,
H., SIEBER, T., SONNTAG, R. a R.-P. LÖSCHE. Aspekte Mittelstufe Deutsch B2. Berlin u. München: Langenscheidt, 2008.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
0
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
UAG/7SU4 - Sprachpraktische Übungen IV
Typ předmětu
Povinný
doporučený ročník / semestr
2/LS
Rozsah studijního předmětu
26s
hod.
26
kreditů
4
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet
Forma výuky
s
Forma způsobu ověření studijních Aktivní vystoupení studenta na semináři, plnění požadovaných průběžně
výsledků a další požadavky na zadávaných úkolů, závěrečný test z probrané slovní zásoby, poslechu
studenta
a gramatických jevů. Účast na semináři a s ním souvisejících akcích je povinná.
Předmět bude vyučován v německém jazyce.
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

Markéta Ederová, M.A.
výuky s
Markéta Ederová, M.A.

Stručná anotace předmětu
Jazykové cvičení IV se zaměřuje na mluvenou komunikaci (konverzaci a poslech) tematicky soustředěnou do dvou větších
celků (Historie a politika / Umění) a na rozvinutí písemného projevu a samostatnou produkci různých druhů textů.
Zároveň budou studentům zprostředkovány základy formální úpravy textu a vizualizace informací při prezentacích
(Power Point a další). Cílem seminářů je získání ústní a písemné komunikační jazykové dovedností studentů.
1. Úvod do semináře |2. Zásadní historické události a jejich souvislost se současností / Písemná a elektronická
korespondence I|3. Historie a identita / Písemná a elektronická korespondence II|4. Politické systémy v ČR a BRD /
Písemná a elektronická korespondence III|5. (Ne)zájem o politiku u mladé generace / Posudek|6. Politika a rétorika,
politika a média / Shrnutí textu|7. Základní slovní zásoba a hlavní témata ve zpravodajství / Recenze knihy|8. Výtvarné
umění, osobnosti, významné mezinárodní akce / Příručkový text: porozumění a samostatná produkce|9. Architektura:
tvář města / Popis a srovnání diagramů|10. Literatura, knižní veletrhy, literární překlady / Popis a srovnání doprovodných
ilustrací a vyobrazení|11. Kinematografie v ČR a BRD / Textová úprava a vizualizace informace I|12. Rádio; boom
audioknih / Textová úprava a vizualizace informace II|13. Hudba / Textová úprava a vizualizace informace III|14.
Závěrečné shrnutí |
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|BUSCHA, A., RAVEN, S. a G. LINTHOUT. Erkundungen B2. Leipzig: Schubert-Verlag, 2008. |BUSCHA,
A., RAVEN, S. a G. LINTHOUT. Erkundungen C1. Leipzig: Schubert-Verlag, 2009.
Doporučená literatura:|BUSCHA, J. a G. HELBIG. Deutsche Übungsgrammatik. Berlin u. München: Langenscheidt, 2000.
|DANIELS, A., ESTERMANN, C., KÖHL-KUHN, R., SANDER, I., BUTLER, E., DENGLER, S. a U. TALLOWITZ. Mittelpunkt, Lehrund Arbeitsbuch B2.1. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008. |DANIELS, A., ESTERMANN, C., KÖHL-KUHN, R., SANDER, I.,
BUTLER, E., DENGLER, S. a U. TALLOWITZ. Mittelpunkt, Lehr- und Arbeitsbuch B2.2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008.
|FANDRYCH, C. Klipp und Klar. Übungsgrammatik Mittelstufe B2/C1. Stuttgart: Ernst Klett, 2012. |KOITHAN, U., SCHMITZ,
H., SIEBER, T., SONNTAG, R. a R.-P. LÖSCHE. Aspekte Mittelstufe Deutsch B2. Berlin u. München: Langenscheidt, 2008.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
0
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta

Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

UAG/7SU5 - Sprachpraktische Übungen V
Povinný
doporučený ročník / semestr
26s
hod.
26
kreditů
4

3/ZS

Zkouška
Forma výuky
s
Aktivní vystoupení studenta na semináři, plnění požadovaných průběžně
zadávaných úkolů, závěrečný test z probrané slovní zásoby, poslechu
a gramatických jevů. Účast na semináři a s ním souvisejících akcích je povinná.
Předmět bude vyučován v německém jazyce.

Markéta Ederová, M.A.
výuky s
Markéta Ederová, M.A.

Stručná anotace předmětu
Cílem semináře je zlepšení vyjadřovacích schopností v písemném projevu a osvojení strategií argumentace typických
pro různé styly či slohové útvary. Studující budou schopni vyjadřovat se adekvátně písemnou formou k tématům
a otázkám, které vyplývají z aktuálního společenského diskursu. Dále se seznámí s různými stylistickými rovinami a naučí
se je rozpoznat a kriticky analyzovat v různých textech z každodenní praxe.
Základní tematické okruhy:|1. Fenomény moderní doby: nakupování po internetu / Argumentace a diskuze (Redemittel);
opakování - minulé časy|2. Fenomény moderní doby: selfie / Argumentace a diskuze (Redemittel); opakování - vyjádření
času: nominální i verbální styl|3. Fenomény moderní doby: e-books / Argumentace a diskuze (Redemittel); opakování konjunktiv II|4. Fenomény moderní doby: migrace a mobilita / Argumentace a diskuze (Redemittel); opakování konjunktiv II|5. Fenomény moderní doby: multitasking / Frazeologismy; opakování - vyjádření podmínky: nominální i
verbální styl|6. Fenomény moderní doby: nuda / Frazeologismy; opakování - trpný rod |7. Fenomény moderní doby:
vzhled a krása / Frazeologismy; opakování - trpný rod|8. Fenomény moderní doby: terorismus / Frazeologismy;
opakování - vyjádření příčiny a důsledku: nomin. i verb. styl|9. Fenomény moderní doby: jazyková unifikace /
Frazeologismy; opakování - další VV a jejich ekvivalenty |10. Fenomény moderní doby: smart home / Topos a diskurs;
opakování - nepřímá řeč|11. Fenomény moderní doby: sociální sítě / Topos a diskurs; opakování - substantiva|12.
Fenomény moderní doby: reklama / Topos a diskurs; opakování - adjektiva, zájmena|13. Fenomény moderní doby:
mamahotel / Topos a diskurs; opakování - slovesná rekce, verbonominální vazby|14. Závěrečný test|
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|BUSCHA, A. a S. SZITA. B Grammatik (Sprachniveau B1/B2). Leipzig, 2011. |BUSCHA, A. a S. SZITA. B
Grammatik (Sprachniveau B1/B2). Leipzig, 2011. |BUSCHA, A., S. SZITA a S. RAVEN. C Grammatik (Sprachniveau C1/C2).
Leipzig, 2013. |BUSCHA, A., S. SZITA a S. RAVEN. C Grammatik (Sprachniveau C1/C2). Leipzig, 2013.
Doporučená literatura:|BRILL, L.M. a M. TECHMER. Němčina. Velká cvičebnice slovní zásoby. Praha, 2013. |BRILL, L.M.
a M. TECHMER. Němčina. Velká cvičebnice slovní zásoby. Praha, 2013. |BUSCHA, A., S. RAVEN a G. LINTHOUT.
Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau C1. Leipzig, 2009. |BUSCHA,
A., S. RAVEN a G. LINTHOUT. Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau
C1. Leipzig, 2009. |BUSCHA, A., S. RAVEN a M. TOSCHER. Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und
Arbeitsbuch. Sprachniveau C2. Leipzig, 2014. |BUSCHA, A., S. RAVEN a M. TOSCHER. Erkundungen. Deutsch als
Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau C2. Leipzig, 2014. |BUSCHA, J. a G. HELBIG. Deutsche
Übungsgrammatik. Berlin / München, 2000. |BUSCHA, J. a G. HELBIG. Deutsche Übungsgrammatik. Berlin / München,
2000. |FANDRYCH, CH. (ed.). Klipp und klar. Übungsgrammatik Mittelstufe B2/C1. Stuttgart, 2012. |FANDRYCH, CH. (ed.).
Klipp und klar. Übungsgrammatik Mittelstufe B2/C1. Stuttgart, 2012.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
0
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

UAG/7SY1 - Syntax I
Povinný/PZ
13p+26s
hod.

39

doporučený ročník / semestr
kreditů
6

3/ZS

Zápočet + Zkouška
Forma výuky
p+s
Písemný test, ústní zkouška.|Pravidelná domácí příprava, plnění průběžně
zadávané práce.|Předmět bude vyučován v německém jazyce.|

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.
výuky p,s
Markéta Ederová, M.A., Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Předmět předpokládá základní všeobecný přehled studenta a dobrou znalost německého jazyka. Posluchači získají
základní přehled o vybraných syntaktických teoriích s důrazem na teorii valenční. Budou ovládat základní syntaktické
konstrukce (věta jednoduchá a souvětí) a orientovat se v syntaxi běžných textů. Dále budou schopni řešit
i komplikovanější problémy větného charakteru v písemném i ústním projevu.|
Základní tematické okruhy:|1. Úvod do předmětu, základní informace o disciplíně|2. Větné modely|3. Větné modely,
vzory operační větné analýzy|4. Druhy vět|5. Typy vět I|6. Typy vět II|7. Vedlejší věty I|8. Vedlejší věty II|9. Větné členy
a jejich určení|10. Gramatická shoda|11. Interpunkce v německém jazyce|12. Nepravidelnosti větné stavby elipsa,
parenteze, anakolut|13. Vývojové tendence současné němčiny v oblasti větné stavby|14. Principy německého slovosledu
ve srovnání s češtinou|
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|BERMAN, J., PITTNER, K. Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr, 2006. |BUSCHA, J.,
HELBIG, G. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. München: Langenscheidt, 2006.
|DÜRSCHEID, CH. Syntax, Grundlagen und Theorien, 4. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. |FANDRYCH,
Ch. Klipp und Klar, Übungsgrammatik Mittelstufe B1/C1 DaF. Klett, 2012. |HELBIG, G., BUSCHA, J. Leitfaden der
deutschen Grammatik. Berlin: Langenscheidt, 2001. |Wellmann, H.:. Deutsche Grammatik. Laut. Wort. Satz. Text.
Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2008.
Doporučená literatura:|BUSCHA, A., SZITA S., RAVEN, S. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1B2. Leipzig: Schubert Verlag, 2011. |BUSCHA, A.,RAVEN, S. Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und
Arbeitsbuch. Sprachniveau B2. Leipzig: Schubert Verlag, 2008. |DINSEL, S., GEIGER, S. Großes Übungsbuch Deutsch ?
Grammatik. A2 ? B2. Ismaning: Hueber, 2012. |Duden in zehn Bänden. Die Grammatik (Bd.4). Mannheim, Wien, Zürich:
Dudenverlag, 2008. |WÖLLSTEIN-LEISTEN, A., HEILMANN, A., STEPAN, P., VIKER, S. Deutsche Satzstruktur, Grundlagen
der syntaktischen Analyse. Stauffenberg, 2006.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

UAG/7UDL - Übersicht zur deutschsprachigen Literatur
Povinný/PZ
doporučený ročník / semestr
26p+13s
hod.
39
kreditů
6

1/LS

Zkouška
Forma výuky
p+s
Prezentace zvoleného tématu v semináři (referát)|Ústní zkouška|80% účast
na seminářích||Předmět bude vyučován v německém jazyce

doc. Dr. habil. Jürgen Eder
výuky p,s
doc. Dr. habil. Jürgen Eder

Stručná anotace předmětu
Tato disciplína studujícím poskytne základní přehled o vývoji německé literatury od jejích počátků až do přelomu 19.
a 20. století.
1. Nejstarší písemné památky|2. Literatura německého středověku: hrdinský epos, dvorský epos, Minnesang |3.
Německá středověká literatura v Čechách |4. Literatura 16. století a 17. století: reformace, baroko|5. Osvícenství |6.
Bouře a vzdor|7. – 8. Výmarská klasika|9. Romantismus |10. Vormärz|11. Realismus|12. Naturalismus|13.-14. Pluralita
stylů na konci 19. století |
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:|Baumann, B., Oberle, B. Deutsche Literatur in Epochen. München: Max Hueber, 1993. |Bok, V.,
Pfeiferová, D., Šetinová, D. Deutschsprachige Literatur in Lesetexten. Plzeň: Fraus, 1998. |Žmegač, V., Škreb, Z., Sekulić,
L. Die kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main: Hain, 1993.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

UBO/7USL - Úvod do studia literatury
Povinný/ZT
26p
hod.
26

doporučený ročník / semestr
kreditů
4

1/ZS

Zkouška
Forma výuky
p
Zkouška kombinovaná (před ústní zkouškou splnění písemného testu).

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
výuky p
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Stručná anotace předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy literární teorie, s jazykem a koncepty současného literárně
vědného myšlení, připravit je na četbu a interpretaci teoretických textů. V rámci kurzu budou analyzovány
a interpretovány i texty z okruhu dalších humanitních věd, které představují iniciace pro areál literární teorie, jako je
např. kulturní antropologie, filozofie či metodologie vědy.||
Kurz bude probíhat v následujících okruzích: ||- pojem literatura, literárnost, národní literatury, světová literatura, otázky
vlivy|- literární historie, teorie a kritika|- literární druhy a žánry|- figurativní řeč, metafora, metonymie|- problematika
reprezentace, řečový akt|- fikce - nonfikce, narativ, teorie narace|- formalismus, strukturalismus,|- nová kritika|psychoanalytické teorie v literární vědě, archetypální kritika|- postrukturalismus a dekonstrukce|- nová historie
a kulturní materialismus|- teorie orientované na čtenáře|- neopragmatismus v literární vědě|
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura:|Culler, J.:. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2001. |Lentricchia, F. - Laughlin, T. (eds.):.
Critical Terms for Literary Study. Chicago: The University of Chicago Press, 1990. |Lodge, D. - Wood, N. (eds.):. Modern
Criticism and Theory. Harlow: Pearson, 1988.
Doporučená literatura:|Bloom, H.:. Anxiety of Influence. Oxford: Oxford University Press, 1997. |Eagleton, T.:. After
Theory. Penguine: London, 2003. |Eldridge, R. (ed.):. Beyond Representation. Cambridge: Cambridge University Press,
1996. |Fish, S.:. Is There a Text in This Class?. Cambridge, 2003. |Gallagher, C., Greenblatt, S.:. Practicing New Historicism.
Chicago, 2000. |Geertz, C.:. The Interpretation of Culture. Basic Books: New York, 1973. |Iser, W.:. The range of
interpretation. New York, 2000. |Miller, J. H.:. Speech Acts in Literature. Stanford University Press, 2001. |Rorty, R.:.
Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge University Press: Cambridge, 1989. |Veeser, H. A. (ed.):. The New
Historicism. New York: Routhledge, 1989. |de Man, P.:. Blindness and Insight. University of Minnesota, 1983.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Prerekvizity,
korekvizity,
ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků
Forma způsobu ověření studijních
výsledků a další požadavky na
studenta
Garant předmětu
Zapojení garanta
předmětu
Vyučující

do

URO/7ZOL - Základy obecné lingvistiky
Povinný/ZT
26p
hod.
26

Zkouška
Absolvování písemné zkoušky.

doporučený ročník / semestr
kreditů
4

Forma výuky

1/ZS

p

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
výuky p
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Stručná anotace předmětu
Kurz poskytuje studentům nezbytné teoretické minimum z obecné lingvistiky a základní přehled o dějinách
lingvistiky.||||
1. Lingvistika jako vědní disciplina. | 2. Definice jazyka, jazyk jako systém, pojem struktury, langue a parole. | 3.
Synchronie a diachronie. | 4. Fonetika a fonologie. | 5. Morfologie. | 6. Syntax. | 7. Lexikon a lexikologie.| 8. Sémantika.
| 9. Text a diskurs. Lingvistická pragmatika.|10. Jazyky - klasifikace genealogická a morfologická. Jazykové univerzálie.
|11. Vývoj jazyka, příčiny jazykových změn. |12. Přehled dějin lingvistiky - předvědecká lingvistika, lingvistika 19.
století.|13. Přehled dějin lingvistiky - hlavní směry 20. století. Evropský a americký strukturalismus. Generativní
lingvistika.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená literatura:|Erhart, A.. Úvod do jazykovědy, Brno, MU, 2001. |Yule, G. The Study of Language. Cambridge
University Press, 2006. |Čermák, F.. Jazyk a jazykověda, Praha, Karolinum, 2005. |Černý, J.. Dějiny lingvistiky, Olomouc,
Votobia, 1996. |Černý, J.. Úvod do studia jazyka, Olomouc, Rubico, 1998.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
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Personální zabezpečení
Vysoká škola
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Fakulta
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Hana Andrášová
Tituly doc. PaedDr. Ph.D.
Rok narození
1961 typ vztahu k VŠ
pp
rozsah
40
do kdy
N
Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní
pp
rozsah
40
do kdy
N
program
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných
typ prac. vztahu
rozsah
VŠ
--Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud.
programu
KNJ/7FD1 FachdidaktikI (G, p, s)
KNJ/7FD2 Fachdidaktik II (G, p, s)
KNJ/ 7AP Asistentská praxe (G, s)
Údaje o vzdělání na VŠ
1984 PF v Českých Budějovicích – učitelství všeob. vzděl. předmětů pro SŠ: ČJ-NJ
1985 PF v Českých Budějovicích – PaedDr.
2001 PedF UK v Praze, pedagogika – Ph.D.
2013 PdF MU Brno, pedagogika – docent
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
1984–1992 středoškolská učitelka na gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích, ČJ – NJ
od 1992
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta, odborná asistentka
od 2010
vedoucí katedry germanistky PF JU
Garant studijních oborů:
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 7507R041, PF JU, od 2013
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 7503T043, od 2013
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 4
Počet vedených obhájených diplomových prací: 24
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Pedagogika
Obor jmenovacího řízení

2013
Rok udělení hodnosti

PdF MU Brno
Řízení konáno na VŠ

Ohlasy publikací
bez autocitací
WOS Scopus ostatní
2
0
83

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe
vztahující se k zabezpečovaným předmětům
5 nejvýznamnějších výstupů publikační činnosti za posledních 5 let:
ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Sind tschechische Schüler und Schülerinnen am Deutschunterricht (noch) interessiert?
Eine qualitative Studie zur Motivation tschechischer Deutschlerner und –lernerinnen. In: JIANHUA ZHU, JIN
ZHAO a M. SZURAWITZKI. Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 –
Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Band 6. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York,
Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2017. 242 S., S. 71 – 78.
ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Zur Stellung des Englischen im Deutschunterricht am Beispiel des Wortschatzes.
Lingua viva, 2016, roč. XII, č. 23, s. 31-40.
ANDRÁŠOVÁ, HANA. (100 %) Kommunikative Interaktionen im frühen Deutschunterricht. Teilergebnisse eines
videobasierten Forschungsprojekts. In: ANDRÁŠOVÁ, H. a V. JANÍKOVÁ (eds.). Deutsch ohne Grenzen.
Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun, 2015, s. 17–39.
ANDRÁŠOVÁ, H. (100 %) Sind Tschechische Schüler am Deutschunterricht (noch) interessiert? Babylonia.
Comano: Fondazione Lingue e Culture. 2014, č. 2, s. 84 – 87.

38

ANDRÁŠOVÁ, H. a A. KŘIKAVOVÁ. (50 %) Doprovodná studie k výuce NJ v MŠ a ZŠ. Projekt IB-KSP M00228.
České Budějovice: ZVaS, 2014. 99 stran.
Působení v zahraničí
2017 - výuka didaktiky němčiny jako druhého jazyka na FF Univerzity Pasov o rozsahu 40 vyučovacích hodin
září 1981 – únor 1982
studium germanistiky v Brandenburgu (univerzita Potsdam)
Podpis
Datum

39

Personální zabezpečení
Vysoká škola
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Součást vysoké školy
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Jürgen Eder
Tituly
Rok narození
1955
typ vztahu k VŠ
pp
rozsah
40
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program
pp
rozsah
40
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ
typ prac. vztahu

doc. Dr. habil.
do kdy
08/20
do kdy
08/20
rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování
studijního programu
UAG/7DL2 (G,p,s) Deutsche Literatur II
UAG/7DL3 (G,p,s) Deutsche Literatur III
UAG/7LK (G,s) Landeskunde und Kultur der deutschsprachigen Länder
UAG/7UDL (G,p,s) Übersicht zur deutschsprachigen Literatur
Údaje o vzdělání na VŠ
2008 udělen titul doc. na FF MU
1998 – habilitace (Dr. habil.), Univerzita Augsburg: Geselligkeit. Die Gestaltung eines literarischen Themas zwischen 1750
und 1815
1990 – dizertace (Dr. phil.), Univerzita Augsburg ‚Allerlei Allotria‘. Grundzüge und Quellen der Essayistik bei Thomas Mann
1986 – (Mag.), Univerzita Augsburg (Dějiny novější německé literatury, Novější dějiny, Filozofie)
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 1. 1. 2013 docent na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU
09/2010 – 2012 ředitel Ústavu germanistiky FF JU v Č. Budějovicích
09/2005 vedoucí katedry germanistiky PF JU v Č. Budějovicích
1999 – 2005 docent na katedře Novější německé literatury na Univerzitě Augsburg
1986 – 98 asistent, Univerzita Augsburg
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Bak. - vedoucí = 51x, Mag. - vedoucí = 9x, Nav. - vedoucí = 7x
Obor habilitačního řízení

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti
1998
2008
Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ
FF Univerzita Augsburg
FF MU Brno
Řízení konáno na VŠ

Ohlasy publikací
WOS Scopu ostatn
s
í
2
0
80

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující
se k zabezpečovaným předmětům
Monografie:
EDER, J. Politik und Literatur im 20. Jahrhundert. Ein notwendiger Diskurs. Saarbrücken: Akademikerverlag, 2017. 278 str.
Odborné články a studie:
EDER, J. Raum er-lesen. Prolegomena zur Erschließung einer literarischen Region. In: JAKLOVA, A. a HARNISCH, R. (eds.).
Aus der Tradition in die Zukunft. Praha ARSCI 2019, S. 311-358.
EDER, J. Dialekt und dialektischer Widerstand am Beispiel von Gerhard Polt. In. EDEROVA, M. a MALECHOVA, M. (eds.)
Sprache und Identität. Grenzen und Möglichkeiten einer Konstellation. Praha ARSCI 2019, S. 105-117. (v tisku)
EDER, J. Golo Manns “Wallenstein”. Eine Spuren-Suche im tschechischen Kontext. Brünner Beiträge. 2017, In: Brünner
Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Nr. 31, Heft 2, 2017. s. 127-138.
EDER, J. Böhmen liegt nicht nur am Meer. Das Werk von Libuše Moníková als mitteleuropäisches Projekt. In: CHIELLINO,
C. a S. LENGL (eds.). Interkulturelle Literatur in deutscher Sprache. Band 2. Zehn Autorenporträts. Bern u. a.: Peter Lang,
2016, S. 135-161.
Působení v zahraničí
40

1986-2005 Univerzita Augsburg (SRN)
01-04 1993 Univerzita Vancouver UBC (Kanada)
Podpis

datum
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Personální zabezpečení
Vysoká škola
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Součást vysoké školy
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Markéta Ederová
Tituly
Rok narození
1977
typ vztahu k VŠ
pp.
rozsah
40
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program
pp.
rozsah
40
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ
typ prac. vztahu

M.A.
do kdy
do kdy
rozsah

N
N

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování
studijního programu
UAG/7SY1(s) Syntax I
UAG/7SU2(G,s) Sprachpraktische Übungen II
UAG/7SU3(G,s) Sprachpraktische Übungen III
UAG/7SU4(G,s) Sprachpraktische Übungen IV
UAG/7SU5(G,s) Sprachpraktische Übungen V
Údaje o vzdělání na VŠ
LS 2016 - dosud: doktorské studium na Univerzitě Salzburg, Rakousko (obor Germanistika)
1998-2004: magisterské studium na Univerzitě Augsburg, Německo (Filologicko-historická fakulta, hlavní obor Německý
jazyk a literatura, vedlejší obory Dějiny umění a Španělský jazyk a literatura)
1997-1998: stipendijní pobyt (DAAD) na Univerzitě Augsburg, Německo
1995-1998: FF MU v Brně, obor německý jazyk a literatura – latinský jazyk a literatura
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2014 - dosud: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky, odborná
asistentka
2010 – 2011: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, Ústav estetiky a dějin umění, externí odborná asistentka
2010 – 2012: Townshend International School, Hluboká nad Vltavou, učitelka německého jazyka
2007 – 2017: České Budějovice, lektorka na jazykové škole
2003 – dosud: spolupráce na přeshraničních projektech a výstavách
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Ohlasy publikací
WOS Scopu ostatn
s
í
0
0
0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující
se k zabezpečovaným předmětům
Edice
EDEROVÁ, Markéta, MALECHOVÁ, Magdalena (eds.). Sprache und Identität. Grenzen und Möglichkeiten einer Konstellation.
Praha: ARSCI, 2019 (v tisku)
Odborné články a studie:
EDEROVÁ, M. „Dieser Raum befindet sich im Aufbau.“ Diskursive (Re-)Konstruktion des bayerisch-böhmischen
Grenzraums. In: EDEROVÁ, M. a M. MALECHOVÁ (eds.). Sprache und Identität. Grenzen und Möglichkeiten einer
Konstellation. Praha: ARSCI, 2019, s. 49–72. (v tisku)
EDEROVÁ, M. Dazwischen und mittendrin. Zu den Verschränkungen von Übersetzungs- und Kulturwissenschaft nach dem
Translational Turn. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2018, 32 (Hf. 1), S. 25–42.
EDEROVÁ, M. „Ich werde hier sagen, was ich will!“ Sprachkritische Betrachtungen und Kritik an der Sprachkritik im
Kontext des aktuellen Flüchtlingsdiskurses. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 31/2, Brno: Masarykova
univerzita, 2017, s. 39–57.
EDEROVÁ, M. Liegen die böhmischen Dörfer immer noch am Meer? In: KNÁPEK, P., BENÍŠKOVÁ B. (eds.) Interkulturalität
in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře
a vzdělání soužití v kontextu vyučování, kultury. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016 (2), s. 217–231.

42

Působení v zahraničí
1998-2004: Magisterské studium na Univerzitě Augsburg (SRN)
od LS 2016 - dosud: doktorské studium na Univerzitě Salzburg (Rakousko)
Podpis

datum
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Personální zabezpečení
Vysoká škola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta
FF
Název studijního
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
programu
Jméno a příjmení
Margareta Garabiková Pártlová
Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození
1974 typ vztahu k VŠ
pp rozsah
40
do kdy
N
Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní
pp rozsah
40
do kdy
N
program
Další současná působení jako akademický pracovník na
typ prac.
rozsah
jiných VŠ
vztahu
Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování st. programu
Úvod do pedagogiky střední školy (seminář, 50 %)
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20 %)
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20 %)
Údaje o vzdělání na VŠ
2007 – 2015: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK, obor: pedagogika, Ph.D. udělen 2015
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
Od 2008 – dosud: odborný asistent, PF JU
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 12
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno
na VŠ
Řízení konáno
na VŠ

Ohlasy publikací
bez autocitací
WOS Scopus ostatní
2

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe
vztahující se k zabezpečovaným předmětům
Monografie:
STROUHAL, M., & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. (2017). Učit se být učitelem: Vzdělavatelé budoucích učitelů v „roli
modelu“ pro studenty učitelství. 2017. Praha, Karolinum, 2017. str. 137-154. (podíl 50 %)
Odborné články a studie:
GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. & Z. BÍLKOVÁ. (2016). Professional Competences of Future Teacher Educators.
In Aškerc, K. (Ed.) Quality of University Learning and Teaching. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS, str. 171 – 176. (podíl 50 %)
VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., & GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. (2014). Novices´ and trainee teachers´ perspectives on
the application of knowledge in practice. In Houška, Krejčí, Flégl, Efficiency and Responsibility in Education
2014. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, str. 869-877. (podíl 33 %)
ŽLÁBKOVÁ, I., & GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. (2014). Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, Kasperová,
Pánková, Vzdělávací snahy firmy Baťa - vybrané problémy. Liberec, Technická univerzita v Liberci, str. 68-78.
(podíl 50%)
GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. (2014). Pohledy na profesi učitele. Reflexe očekávání
a praktické zkušenosti. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 3, č. 1, str. 39-48.
(podíl 33%)
Působení v zahraničí
Podpis

Datum
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Personální zabezpečení
Vysoká škola
JU v Českých Budějovicích
Fakulta
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Jana Hofmannová
Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození
1972 typ vztahu k VŠ
pp.
rozsah
30
do kdy
N
Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program
pp.
rozsah
30
do kdy
N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ
typ prac. vztahu
rozsah
Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu
Oborová didaktika II (s)
Údaje o vzdělání na VŠ
1999 – 2005: doktorský studijní program Filologie ve studijním oboru Německý jazyk na FF MU v Brně, Ph.D.
uděleno 2005
1995 – 1998: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. - 12. ročník - aprobace německý jazyk - na PF
JU v Českých Budějovicích
1992 – 1995: tříleté bakalářské jednooborové studium německého jazyka jako cizího jazyka pro základní školu
na PF JU v Jindřichově Hradci
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
1995 – 1997 Učitelka německého jazyka na Gymnáziu v Zábřehu na Moravě (jpp)
1997 – 2001 Lektorka německého jazyka na Středisku jazykové přípravy PdF UP v Olomouci
2004 – 2012 Odborná asistentka německého jazyka v Jazykovém centru JU v Českých Budějovicích
2012 – 2013 Odborná asistentka německého jazyka na Katedře jazyků EF JU v Českých Budějovicích
2013 do současnosti Odborná asistentka německého jazyka na Katedře germanistiky PF JU v Českých
Budějovicích (jpp)
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 11
Počet vedených obhájených diplomových prací: 2
Ohlasy publikací
Obor habilitačního řízení
Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ
bez autocitací
WOS

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

0

Scopus ostatní

0

0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe
vztahující se k zabezpečovaným předmětům
HOFMANNOVÁ, J.Kontrastive Phraseologie deutsch-tschechisch am Beispiel der Komponente „Arsch“. In: BREUER, I.,
LACKO VIDULIĆ, S. (eds.): Schöne Scheiße. Zagreber Germanistische Beiträge. 27/2018, Zagreb. 2018. s. 47 – 61.
HOFMANNOVÁ, J. Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im Tschechischen am Beispiel des
Numerales ZWÖLF.
In:
Lingua
viva.
27,
České
Budějovice.
2018.
s. 41
–
51.
HOFMANNOVÁ, J. Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im Tschechischen am Beispiel des
Numerales ZEHN. In: Auspicia. Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. Ročník XIV,
číslo 3 - 4, Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice. 2017 s. 79 - 94.
HOFMANNOVÁ, J. Äsops Fabeln als Quelle von Redewendungen. Ein Beitrag zur Phraseologieforschung. In: KUSOVÁ,
J., M. MALECHOVÁ a L. VODRÁŽKOVÁ (eds.): Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno. 2015. s. 249 - 260.
HOFMANNOVÁ, J. Numeralien als phraseologische Komponenten im Deutschen und im Tschechischen am Beispiel des
Numerales VIER. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 29/1. 2015. s. 47 - 67.
Působení v zahraničí
Podpis

Datum

45

Personální zabezpečení
Vysoká škola
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Součást vysoké školy
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Jan Václav König
Tituly
Rok narození
1986
typ vztahu k VŠ
pp
rozsah
40
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program
pp
rozsah
40
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ
typ prac. vztahu

M.A.
do kdy 08/20
do kdy 08/20
rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování
studijního programu
UAG/7LK(s) Landeskunde und Kultur der deutschsprachigen Länder
Údaje o vzdělání na VŠ
LS 2016 - dosud: doktorské studium na Univerzitě Lipsko, SRN (obor Germanistika)
2008-2012: magisterské studium na Univerzitě Lipsko, SRN (Filologicko-historická fakulta, hlavní obor Německý jazyk
a literatura, vedlejší Mediální věda a filozofie)
2006-2008: studium na Univerzitě Duisburg-Essen, SRN (Filologicko-historická fakulta, hlavní obor Německý jazyk
a literatura, vedlejší Mediální věda a filozofie)
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2016 - dosud: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky, odborný asistent,
lektor
2014 - 2015: FF, Katedra germanistiky, Univerzita Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích, odborný asistent
2013 – 2014: DAAD-jazykový asistent, Univerzita Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích, odborný asistent
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Ohlasy publikací
WOS Scopu ostatn
s
í
0
0
0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující
se k zabezpečovaným předmětům
Odborné články a studie:
KÖNIG, J. V. Regionalität in der fremdsprachlichen Literaturvermittlung. In: KNÁPEK, P., BENÍŠKOVÁ, B. (eds.).
Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung. Pardubice: Universität Pardubice, 2018. s. 283-291.
KÖNIG, J. V.: Vom Kaschauer Wochenblatt bis zur Kaschauer Zeitung: Die Anfänge der deutschsprachigen Presse in
Kaschau. In: FEDÁKOVÁ, K., PUCHALOVÁ, I. (eds.). Die Kaschauer Zeitung in Kontexten. Košice. Universitätsverlag Košice,
2017. s. 39-56.
KÖNIG, J. V. „Die Zukunft fiebert“: Egon Erwin Kisch und Franz Carl Weiskopf in der Sowjetunion. In: Symbolae
Cassovienses: Kaschauer Beiträge zur Sprache und Kultur. 2017, č. 1, s. 63-76.
KÖNIG, J. V. Über Grenzen hinweg: Raumstrukturen und deren Semantik in der Erzählung „Mandelduft, Piratentuch und
grüne Ringe“ von Lenka Reinerová. In: SOUČKOVÁ, M., PUCHALOVÁ, I. (eds.). Auf dem langen Weg zur schriftstellerischen
Mündigkeit von Frauen. Košice: Universitätsverlag Košice, 2014. s. 138-146.
Působení v zahraničí
Podpis

datum

46

Personální zabezpečení
Vysoká škola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Dalibor Kučera
Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození
1982 typ vztahu k VŠ
pp
rozsah
40
do kdy
N
Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program
pp
rozsah
40
do kdy
N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu
rozsah
Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování st. programu
Úvod do psychologie (přednáška, semináře, 50 %)
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20 %)
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20 %)
Údaje o vzdělání na VŠ
(2014) Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykova univerzita, obecná psychologie, (Ph.D.)
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 2013 odborný asistent na PF JU
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 5
Počet vedených obhájených diplomových prací: 3
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Ohlasy publikací
bez autocitací
WOS Scopus ostatní
9
0
47

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe
vztahující se k zabezpečovaným předmětům
Odborné články a studie:
KUČERA, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting. In Chernov Y. &
Nauer M.A. (Eds.), Handwriting Analysis. Validation and Quality (str. 119-134). Berlin: Neopubli.
KUČERA, D. (2018). Komputační lingvistika v kontextu psychologického výzkumu: Současná témata a vybrané
přístupy. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek,
J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (str. 19–30). České
Budějovice, PF JU.
KUČERA, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v psychologickém
výzkumu. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek,
J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (str. 31–42). České
Budějovice, PF JU.
KUČERA, D. & HAVIGEROVÁ, J. M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application
in psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1), str. 61–72. (podíl 50 %)
KUČERA, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC SGEM
(Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017:
Science & Society Conference Proceedings Vol. 2 (str. 77–84). Albena, Bulgaria: ISC SGEM.
Působení v zahraničí
2016: Výzkumná stáž v rámci CZ07 – Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme "School
Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices"
(NF-CZ07-INP-5-4342015); Norwegian University of Science and Technology, Trondheim
Podpis
Datum
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Personální zabezpečení
Vysoká škola
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Součást vysoké školy
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Magdalena Malechová
Tituly
Rok narození
1973
typ vztahu k VŠ
rozsah
pp
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program
rozsah
pp
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ
typ prac. vztahu

Mgr. Ph.D.
do kdy 08/20
do kdy 08/20
rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování
studijního programu
UAG/7LUW (G,p,s) Lexikologie und Wortbildung,
UAG/7MGD1 (G,p,s) Morphologie: Gegenwartsdeutsch I
UAG/7PUP (G,p,s) Phonetik und Phonologie
UAG/7SY1 (G,p,s) Syntax I
Údaje o vzdělání na VŠ
2012 – 2014: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, anglický jazyk
2009 – 2011: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, anglický jazyk
2002 – 2007: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – doktorský st. Program, obor Německý jazyk
1992 – 1998: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – magisterský st. Program, obor
Germanistika
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2013 – dosud: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky, odborný asistent
2009 – 2013: Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. odborný asistent
2008 – 2009: Jazyková škola Zachová s.r.o., Jindřichův Hradec
2007 – 2008: Teologická fakulta JU – externí spolupráce, odborný asistent
1995 – 2007: Fakulta managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci, asistent, odborný asistent
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Bak. - vedoucí = 17x, Nav. - vedoucí = 5x
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Ohlasy publikací
WOS Scopu ostatn
s
í
0
0
0

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující
se k zabezpečovaným předmětům
Edice
KUSOVÁ, J., M. MALECHOVÁ a L. VODRÁŽKOVÁ (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno: Tribun EU. 2015.
EDEROVÁ, M., MALECHOVÁ, M. (eds.). Sprache und Identität. Grenzen und Möglichkeiten einer Konstellation. Praha: ARSCI, 2019
(v tisku)
Odborné články a studie:
MALECHOVÁ M. Identifikation durch Sprache der Musik. Reflexionen zur Metaphorik der Musikkritik. In: EDEROVÁ, M. a M.
MALECHOVÁ (eds.). Sprache und Identität. Grenzen und Möglichkeiten einer Konstellation. Praha: ARSCI, 2019, s. 87-98 (v tisku)
MALECHOVÁ, M. (2018): Überlegungen zur transkulturellen Dimension der Mehrsprachigkeit aus soziolinguistischer
Sicht. In: ACC Journal, Vol. 24/3, TU Liberec, s. 96-108.
Působení v zahraničí
1.8.- 29. 8. 2018 studium na LMU München (SRN)
Podpis

datum
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Personální zabezpečení
Vysoká škola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Alena Nohavová
Tituly Mgr., Ph.D.
Rok narození
1984 typ vztahu k VŠ
pp rozsah
40
do kdy
N
Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program
pp rozsah
40
do kdy
N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu
rozsah
Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu
Úvod do psychologie (garant předmětu, přednáška, semináře, 50 %)
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20 %)
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20 %)
Údaje o vzdělání na VŠ
2008-2012: studium PF JU v ČB, obor Pedagogická psychologie (Ph.D.)
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2011-dosud: Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 19
Počet vedených obhájených diplomových prací: 14
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Ohlasy publikací
bez autocitací
WOS Scopus ostatní
4
3
33

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe
vztahující se k zabezpečovaným předmětům
Odborné články a studie:
NOHAVOVÁ, A. (2017). Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne? In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et
al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (str. 363–379). Brno, Masarykova univerzita.
NOHAVOVÁ, A. & MIKULOVÁ, R. (2017). Krátkodobá a pracovní paměť. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et
al., Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (str. 381–397). Brno, Masarykova univerzita. (podíl 50
%)
NOHAVOVÁ, A. (50%), & MAREŠ, J. (2016). Výuka psychologie a rok 2016 – pokroky a významné události v České
republice. E-psychologie, 10(4), str. 81-84. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/nohavova_mares-zp.pdf.
(podíl
50
%)
O
aktivitách
informuje
i
EFPTA
na
svých
stránkách
zde:
http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=7
CHRZ, V., NOHAVOVÁ, A. & SLAVÍK, A. (2015). Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální
výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 20(3), str. 21–46. (podíl 33 %)
Působení v zahraničí
Podpis

Datum
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Personální zabezpečení
Vysoká škola
JU v Českých Budějovicích
Fakulta
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Vladimír Papoušek
Tituly
prof. PaedDr., CSc.
Rok narození
1957
typ vztahu k VŠ pp.
rozsah
40
do kdy N
Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní
pp.
rozsah
40
do kdy N
program
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných
typ prac. vztahu
rozsah
VŠ
Předměty studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování
studijního programu
Úvod do studia literatury – garant předmětu, přednášející
Údaje o vzdělání na VŠ
1993: CSc., Teorie a dějiny umění, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, externí aspirantura
1985: PaedDr., Pedagogická fakulta České Budějovice
1982: absolvování Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, obor: český jazyk a literatura – výtvarná výchova
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2006 – dosud Filozofická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, profesor
1991 – 2005 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, odborný asistent, docent, profesor
1982 – 1991 zaměstnanec KNV České Budějovice, učitel
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených BP: více než 35
Počet obhájených DP: více než 70
Obhájené disertační práce: více než 15
Obor habilitačního řízení Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na VŠ
Ohlasy publikací
Teorie a dějiny literatury 1998
FF UK Praha
WOS
Scopu Ostatní
s
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti
Řízení konáno na VŠ
20
10
300
Dějiny české literatury
2003
OU Ostrava
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe
vztahující se k zabezpečovaným předmětům
Monografie:
PAPOUŠEK V., BÍLEK, P., SKALICKÝ, D. (2018). Literary universe in three parts: language-fiction-experience. Brighton,
Sussex, Academic Press (podíl 33%).
PAPOUŠEK, V., BÍLEK, P., KAPLICKÝ, M., SKALICKÝ, D. (2018). (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha,
Akropolis (podíl 25%).
PAPOUŠEK, V. a kol. (2017). Dějiny „nové“ moderny. 3, Věk horizontál: česká literatura v letech 1935-1947. Praha,
Academia (podíl 20%).
PAPOUŠEK, V. (2017). Maxwellův démon. Objekty, slovníky a řečové akty v literatuře. Praha, Akropolis
(podíl 100%).
Článek odborný:
PAPOUŠEK, V. (2017). Metafora i istorija. Slavjanovjeděnije, 1, s. 51–61 (podíl 100%).
Působení v zahraničí
2004 (1 měsíc): Sapienza - Università di Roma (archiv nakladatelství Velehrad)
2001 – 2003 (každý rok jednoměsíční stáž): NYU, New York
2000: University College London (UCL School of Slavonic and East European Studies)
1998: University of Chicago (Department of Slavic Languages and Literatures)
1994 a 1996: Columbia University (Department of Slavic Languages and Literatures)
Podpis
datum
50

Personální zabezpečení
Vysoká škola
JU v Českých Budějovicích
Součást vysoké školy
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Ondřej Pešek
Tituly
Rok narození
1976
typ vztahu k VŠ
pp.
rozsah
40
Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program
pp.
rozsah
40
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ
typ prac. vztahu

doc. PhDr., Ph.D.
do kdy 03/43
do kdy 03/43
rozsah

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do
uskutečňování studijního programu
Základy obecné lingvistiky – garant předmětu, přednášející
Údaje o vzdělání na VŠ
2012: jmenován docentem pro obor Románské jazyky na FF UK v Praze
2009: FF MU v Brně rigorózní řízení PhDr. – obor francouzský jazyk a literatura
2000-2005: FF MU v Brně – doktorské studium Ph.D. – obor románská jazykověda
1994-1999: PF JU v Č. Budějovicích – magisterské studium: obor francouzský jazyk-latinský jazyk, učitelství pro SŠ
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
od 25. 1. 2019 – dosud – FF JU v Českých Budějovicích, děkan
2013 - 2019 – FF JU proděkan pro studium
2010 - 2019 – FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, ředitel
2008 - 2010 - FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, odborný asistent
1999 - 2007 - PF JU v Českých Budějovicích, Katedra romanistiky, odborný asistent
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet obhájených BP: 39
Počet obhájených DP: 26
Obor habilitačního řízení
Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ
Ohlasy publikací
Románské jazyky
2012
FF UK Praha
WOS
Scopus ostatní
Obor jmenovacího řízení
Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ
2
75
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe
vztahující se k zabezpečovaným předmětům
Monografie:
PEŠEK, Ondřej (2017). La « Rectorique de Cyceron » traduite par Jean d’Antioche : organisation du texte et son
marquage. Études de linguistique textuelle diachronique. České Budějovice, Jihočeská univerzita, edice
Epistémé, 243 stran.
Kapitola v knize:
PEŠEK Ondřej (2018). Les organisateurs textuels dans les traductions françaises médiévales : le marqueur d’autre
part, In: Driss Ablali, Guy Achard-Bayle, Sandrine Reboul-Touré, Malika Temmar (éds.)Texte et discours en
confrontation dans l’espace européen, Peter Lang: Bern (Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York,
Oxford, Wien), str. 285-304.
PEŠEK, Ondřej (2017). La structuration du discours démonstratif en ancien français – les procédés de topicalisation
dans la traduction du De inventione de Cicéron, In: Sophie Prévost & Benjamin Fagard (éds.), Le français en
diachronie. Dépendances syntaxiques, morphosyntaxe verbale, grammaticalisation, Bern (Berlin, Bruxelles,
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien), Peter Lang, str. 109 – 132.
Odborné články a studie:
PEŠEK, Ondřej (2016). La culture de la langue selon Vilém Mathesius – principes et conséquences d’une approche
structurale et fonctionnelle globale. La Linguistique, 52/1 p. 5-19, Paris, PUF.
PEŠEK, Ondřej (2014). Nominální anafora a determinace – kontrastivní analýza francouzských a českých
systémových možností. Časopis pro moderní filologii 96/2, p. 147-164.
K předmětu Základy obecné lingvistiky:
51

PEŠEK, Ondřej (2014). André Martinet et le Cercle Linguistique de Prague – I, rapports personnels et interactions
bibliographiques. La Linguistique, 50/1 p. 7-33, Paris, PUF.
Působení v zahraničí
srpen 2010: vědecko-výzkumná stáž na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et SocialesSorbonne;
červen – srpen 2003: vědecko-výzkumná stáž na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et
Sociales –Sorbonne
červen – srpen 2004: vědecko-výzkumná stáž na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et
Sociales-Sorbonne
listopad-prosinec 2001: studijní pobyt na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines et SocialesSorbonne
červenec 2000: stáž na univerzitě v Caen
Podpis

datum
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Personální zabezpečení
Vysoká škola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta
FF
Název studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Miroslav Procházka
Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození
1967 typ vztahu k VŠ
pp rozsah
40
do kdy
N
Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program
pp rozsah
40
do kdy
N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných
typ prac. vztahu
rozsah
VŠ
Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud.
programu
Úvod do pedagogiky střední školy (garant předmětu, přednáška, seminář, 50 %)
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 20 %)
Seminář k asistentské praxi (semináře, 20 %)
Údaje o vzdělání na VŠ
2002 – 2009 Pedagogická fakulta UK v Praze – Pedagogika (Ph.D.)
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
1996 – dosud: Pedagogická fakulta JU – odborný asistent
1992 – 1996: Gymnázium Týn nad Vltavou - učitel
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 244
Počet vedených obhájených diplomových prací: 42
Obor habilitačního řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Ohlasy publikací
bez autocitací
WOS Scopus ostatní
1
1
31

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe
vztahující se k zabezpečovaným předmětům
Odborné články a studie:
PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., & NAJMONOVÁ, M. (2018). Analysis of educational situations as a way of formation
novice teachers' competences. In Gómez Chova, López Martínez, Candel Torres, INTED2018 Proceedings.
Valencia, Spain: Iated-Int Assoc Technology Education & Development, str. 4384-4391. (podíl 34 %)
PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017). Role of school
in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, et alii (eds):
EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain: IATED Academy, str. 3810-3815. (podíl 17 %)
PROCHÁZKA, M. (2015): Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a postgraduální
přípravy studentů učitelství. In: Danielová L., Hlaďo, P., Horáčková, M., et alii (eds.): Rozvoj kompetencí
vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně.
PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017). Prevention of risk behavior at the 1st level of elementary
school. In Houška, Krejčí, Flégl et alii (eds.): Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and
Responsibility in Education. Praha, Czech University of Life Sciences, str. 337-346. (podíl 34 %)
PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., & ŠPAČKOVÁ, K. (2017). Role of school in
addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, López Martínez,
Candel Torres (eds.): EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain, str. 3810-3815. (podíl 17 %)
Působení v zahraničí
březen 2019: Universytet Lodzki – katedra pedagogiky, Lodz, Polsko, 1 měsíc
září 2018: Akademia Techniczno Humanistyczna, Bilesko Biala, Polsko, 1 měsíc
Podpis
Datum
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Personální zabezpečení
Vysoká škola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta
FF
Název studijního programu
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Jméno a příjmení
Iva Žlábková
Tituly PhDr., Ph.D.
Rok narození
1972 typ vztahu k VŠ
pp
rozsah
40
do kdy
N
Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program
pp
rozsah
40
do kdy
N
Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ
typ prac. vztahu
rozsah
Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu
Úvod do obecné didaktiky střední školy (garant předmětu, přednášky, semináře)
Asistentská pedagogicko-psychologická praxe (semináře, 30 %)
Seminář k asistentské praxi (semináře, 30 %)
Údaje o vzdělání na VŠ
2004–2012: FF UK v Praze – obor Pedagogika (Ph.D.)
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ
2009 – dosud: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF, Katedra pedagogiky a psychologie – odborná
asistentka
2009 – 2016: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ZSF, Katedra psychologie a speciální pedagogiky –
externí vyučující
2003 – 2009: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, TF, Katedra pedagogiky – odborná asistentka
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 23
Počet vedených obhájených diplomových prací: 6
Obor habilitačního řízení

Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Ohlasy publikací
bez autocitací
WOS Scopus ostatní

Obor jmenovacího řízení

Rok udělení
hodnosti

Řízení konáno na VŠ

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe
vztahující se k zabezpečovaným předmětům
NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I. & BUREŠ, J. (2016). How do we understand each other when
we describe classroom activities – lexicon. In Flégl, Houška, Krejčí (eds.): Proceedings of the 13th International
Conference Efficienty and Responsibility in Education 2016. Praha: Czech University of Life Sciences Prague,
str. 440–447. (podíl 20 %)
LE HEBEL, F., CONSTANTINOU, C., HOSPESOVA, A., GROB, R. HOLMEIER, M., MONTPIED, P., MOULIN, M., PETR, J., ROKOS, L.,
STUCHLIKOVA, I., TIBERGHIEN, A., TSIVITANIDOU, O. & ZLABKOVA, I. (2018). Students’ perspectives on Peer Assessment.
In J. Dolin, R. Evans (eds.), Transforming Assessment (str. 141-173). Springer International Publishing. (podíl 7
%)
EVANS, R., CLESHAM, R., DOLIN, J., HOŠPESOVÁ, A. BIRCH JENSEN, S., NIELSEN, J. A. STUCHLÍKOVÁ, I., TIDEMAND, S. & ZLABKOVA,
I. (2018). Teacher Perspectives About Using Formative Assessment (str. 227-248). In J. Dolin, R. Evans (eds.),
Transforming Assessment (pp. 141-173). Springer International Publishing. (podíl 11 %)
HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., & ŽLÁBKOVÁ, I. Formative peer assessment in inquiry based mathematics education
(a case study). In Novotná, Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’15.
Proceedings. Praha: UK v Praze, PF, 2015, str. 146–155. (podíl 33 %)
ŽLÁBKOVÁ, I. & GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. Baťova škola práce v Sezimově Ústí. In Kasper, Kasperová, Pánková (eds.):
Vzdělávací snahy firmy Baťa – vybrané problémy. Liberec: TUL, 2014, str. 68–78. (podíl 50 %)
Působení v zahraničí
Podpis

Datum

54

Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského
a doktorského studijního programu
Řešitel/spoluřešitel
Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, Zdroj
Období
uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. The Lexicon Project: Analysing pedagogical naming systems Australian 2014 - 2016
from different cultures to reconceptualise classroom practice Research
and advance educational theory.
Council
(mezinárodní project, žadatel: prof. David Clarke, University of DP14010
Melbourne, Austrálie)
1361
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and
FP7
2013–2016
Mathematics Education; 7FP EU; koordinátor projektu: 321428
University of Copenhagen)
(CP_FP7SiS.2012.
2.2.3-1)
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou
TA ČR
2019–2022
výuku v přírodovědných ředmětech a v matematice (Hlavní (TL02000
řešitel: PF JU, prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.)
368)
PhDr. Alena Nohavová,
Podpora a perspektivní rozvoj funkční gramotnosti ve školní
GA JU
2016–2018
Ph.D.
praxi a v učitelském vzdělávání
/130/201
6/S
PhDr. Dalibor Kučera,
CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu
GAČR
2016–2018
Ph.D.
1619087S
PhDr. Miroslav
Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro
TA ČR
2019 - 2022
Procházka, Ph.D.
pedagogiku
TL020003
87
PhDr. Miroslav
Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika
TA ČR
2018 - 2021
Procházka, Ph.D.
vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k (program
tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima
ÉTA)
Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského
a magisterského studijního programu
Pracoviště praxe
Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí
Období
Fakultní školy PF JU
Inovace přípravy učitelů pro praxi, OP VVV
2018-2020
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960
Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích učitelů.
Projekt vytváří funkční síť fakultních škol jako prostředí, v němž
získávají studenti výrazné podněty pro orientaci k nástupu
do učitelské praxe, vysokoškolští učitelé příležitost pro
propojování teorie a praxe a učitelé SŠ, ZŠ a MŠ možnost zapojit
studenty do přímé práce s žáky. Projekt podporuje
i systematickou práci s inovacemi v didaktických předmětech
a důraz je kladen i na podporu rozvoje kompetencí pro akce
popularizující vědu.
Fakultní školy PF JU a další Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových
2016-2019
spolupracující
školy kompetencí. Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci.
Jihočeského kraje
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660.
Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů
prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat
a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:
1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí
učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik
a mezipředmětových vztahů.
2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených
univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí.
55

Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní
výuky na základě akčního výzkumu.
Fakultní školy PF JU a další Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí.
2017-2019
spolupracující
školy Hlavní
příjemce:
Masarykova
univerzita.
Reg.
č.:
Jihočeského kraje
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659.
Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních
věd a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce učiteli
na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti
pedagogiky a psychologie. V průběhu realizace projektu
vzniknou oborová společenství praxe s důrazem na vytvoření
sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro
učitele ZŠ a odborných předmětů pro učitele SŠ. Napříč
společenstvími praxe budou řešena společná průřezová témata
a mezipředmětové vztahy.
Fakultní školy PF JU a další Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí,
2017-2019
spolupracující
školy oblastí vzdělávání a gramotností. Hlavní příjemce: Univerzita
Jihočeského kraje
Karlova v Praze. Reg. č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
Cílem projektu je podpora profesních kompetencí
učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu
s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude
zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování
aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích
učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická,
informační gramotnost, sociální a občanské kompetence,
vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních,
aktivizačních a reflektivních přístupů.
Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním
programem
Členové katedry pedagogiky a psychologie jsou zapojeni do tvůrčí činnosti v rámci:
- České asociace pedagogického výzkumu, která se jako profesně zájmová organizace snaží o zkvalitňování vzdělávacího
procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu. Zapojení členové se podílejí na výměně informací mezi výzkumnými
pracovníky i institucemi, věnují se šíření výsledků výzkumu a jeho praktické aplikaci (http://capv.cz/). V loňském roce se
pracoviště podílelo na uspořádání výroční konference s mezinárodní účastí.
- České pedagogické společnosti, která jako vědecká společnost sdružuje vědecké pracovníky, učitele a další osoby
se zájmem o pedagogiku http://www.cpds.cz/. Na PF JU funguje krajská pobočka, která se podílela v roce 2015
na uspořádání mezinárodní vědecké konference této společnosti.
- Českomoravské psychologické společnosti, která podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké disciplíny
a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke zvyšování odborné úrovně
členů a dalších zájemců o obor. Členové katedry mají ve společnosti zastoupení, zastupují též společnost ve vedení Unie
psychologických asociací ČR.
- Hnutí spolupracujících škol R, které představuje spolek, jehož cílem je podpora odborného vzdělávání v oblasti edukace
romských žáků a dalších národnostních menšin, konkrétně pak organizace, řízení, propagace, příprava odborného
vzdělávání v oblasti edukace a zabezpečování konání konferencí, seminářů, workshopů a tréninků v oblasti edukace
a přípravy učitelů romských žáků a dalších národnostních menšin, a další s tím související úkoly. Členové katedry jsou
zapojeni v hnutí, podíleli se pak v roce 2015 na uspořádání mezinárodní konference InteRRa.
Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu
Spolupráce s fakultními školami:
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Gymnázium Jírovcova, Gymnázium Česká, Střední zdrav. škola České Budějovice.
Postupně je budována širší síť spolupracujících středních škol různých typů.
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Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského
a doktorského studijního programu
Řešitel/spoluřešitel
Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou,
Zdroj
Období
výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné
oblasti vzdělávání
prof. PhDr. A. Jaklová,
A: Program
CSc. - hlavní řešitelka
„Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich- přeshraniční
2016 - 2019
literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus spolupráce ČR doc. Dr. habil. J. Eder, M. universitärer Zusammenarbeit./Od tradice k budoucnosti. Svobodný stát
Ederová, M.A. –
Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Bavorsko, Cíl
spoluřešitelé
Čech jako fokus univerzitní spolupráce“
EUS 2014 –
2020
JU v Českých
Financováno
Budějovicích (hl. řešitel) –
EU
Univerzita Pasov
PhDr. M. Kubatová
Pitrová, CSc.

A: Program
„Kommunalpolitische Zusammenarbeit im Grenzraum. přeshraniční
Eine deutsch-tschechische Begeg- nung./Příhraniční spolupráce ČR J. König. M.A.
spolupráce v oblasti komu- nální politiky. Německo-české Svobodný stát
setkání.“
Bavorsko, Cíl
Univerzita Pasov (hl.
EUS 2014 –
řešitel) - JU v Ćeských
2020
Budějovicích
Financováno
EU
Mgr. M. Malechová, M.A. „TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation.“
A: CEEPUS
Středoevropský výměnný univerzitní projekt zaměřený
(Central
Univerzita Maribor –
na regionální spolupráci a mobility studentů a učitelů v síti
European
Jihočeská univerzita
univerzit v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé
Exchange
v Českých Budějovicích
Hoře, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Makedonii, Programme for
Moldavsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Slovensku,
University
Slovinsku, Srbsku atd. (celkem 15 zemí Evropy). Projekt
Studies
propojuje germanistická pracoviště.
Financováno
EU
doc. Dr. habil. J. Eder
A - Financováno
Germanistische Partnerschaft (GIP)
DAAD
Univerzita Augsburg Jihočeská univerzita

20. - 25.
května 2019
Haidmühle

doc. Dr. habil. J. Eder

DeutschTschechischer
Zukunftsfonds

2016 - 2017

ERASMUS+

2015

„Bach und Bier. Aspekte bayerisch-böhmisch-sächsischer
Kultur in Geschichte und Gegenwart“

Univerzita Lipsko - JU
České Budějovice
prof. PhDr. A. Jaklová, CS.
JU v Českých
Budějovicích –
Volkshoch- schule des
Landkreises FreyungGrafenau

„Interkulturelle Kompetenz“, mezinárodní
realizovaný v rámci mobilit ERASMUS+.
.

projekt

2014 - 2019

2011 - trvá
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Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského
a magisterského studijního programu
Pracoviště praxe
Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s Období
praxí
Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním
programem
- Mezinárodní germanistická konference Deutsch ohne Grenzen, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
pořadatelé: FF JU a PF JU (16. – 18. září 2014)
- Mezinárodní workshop, vedoucí workshopu: prof. Dr. Klaus Wolf (Univerzita Augsburg): téma „Bavorské dialekty“ (7. –
11. 11. 2016)
- Přednáška Dipl. sc. pol. Univ. Karl Matschinera (Okresní úřad Freyung-Grafenau): „Flüchtlinge in Bayern: die Aufgaben
eines bayerischen Landratsamtes bei der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern dargestellt am Beispiel des
Landkreises Freyung-Grafenau“ (téma uprchlické krize v Bavorsku) (6. 4. 2016)
- Autorské čtení: Hans Peter Kunisch z nového románu „Der Deserteur“ (26. 10. 2016)
- Přednáška: Mgr. Lukáš Kopecký (regionální koordinátor vzdělávacího projektu „ Příběhy 20. století“ neziskové organizace
Post Bellum, o. s.) – zapojení studentů UAG FF JU do dokumentaristické soutěže (26. 10. 2016)
- Přednáška, diskuse: vedoucí kanceláře ERDV (Evropský region Dunaj-Vltava) v Linci Roman Sadravetz a manažerka Blanka
Douchová: téma Evropský region v současnosti; konáno v rámci překladatelského semináře Übersetzen und Dolmetschen:
Europaregion Donau-Moldau (listopad 2016)

- Mezinárodní workshop organizovaný třemi univerzitami, Jihočeskou univerzitou, Univerzitou Lipsko a Univerzitou
Augsburg na FF JU v Českých Budějovicích pod názvem Aspekte bayrisch-böhmisch-sächsischer Kultur in Geschichte und
Gegenwart (9. 1. 2017)
- Přednáška publicisty a politologa Dr. Jaroslava Šonky „Verständigungshindernisse zwischen der Tschechischen Republik
und Deutschland liegen nicht nur in der Sprache, sondern auch im Verhalten und in den Vorurteilen“ (25. 4. 2017)
- Autorské čtení: Christine Pitzke (německá spisovatelka) (12. 5. 2017)
- Mezinárodní workshop „Phantastisches Böhmen“ (Kafka, Kubin, Meyrink), účastníci z UAG FF JU a Univerzity Augsburg.
Pořadatel: UAG FF JU (6.-11. 11. 2017)
- Seminář, diskuse: Dr. Simone Scharbert Hemberger (politoložka, redaktorka a básnířka): téma: „Auf Spurensuche in einer
anderen Sprache“ (v rámci překladatelského semináře Übersetzen und Dolmetschen: Europaregion Donau-Moldau) (1.
12. 2017)
- Autorské čtení: Jan Štifter – „Kathy“ (14. 12. 2017)
- Studentské divadlo UAG FF JU: komedie podle G. Büchnera „Leonce und Lena“, nastudováno v němčině, Jihočeské
divadlo Na Půdě; účast na mezinárodním festivalu studentských divadel „Drehbühne“ (12. a 26. 4. 2017)
- Studentské divadlo UAG FF JU: představení „Mistr“ “, nastudováno v němčině, Jihočeské divadlo Na Půdě; účast
na mezinárodním festivalu studentských divadel „Drehbühne“ (13. a 27. 4. 2018)
- Lange Nacht der kurzen Texte: literární večer v němčině pro studenty a vyučující (květen 2017)
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- Mezinárodní germanistická konference Jazyk a identita. Pořadatel: UAG FF JU ve spolupráci s univerzitami v Augsburgu
a Regensburgu. Rukopis sborníku z této konference předán do nakladatelství ARSCI na konci února 2019. (19. do 23. 11.
2018)
- Účast členů UAG FF JU na mezinárodní germanistické konferenci Germanistik in der Mitte Europas. Pořadatel: DAAD,
Bonn (18. – 21. října 2018)
- Mezinárodní konference Aus der Tradition in die Zukunft. Pořadatel: UAG FF JU, spoluorganizátor: Univerzita Pasov.
Prezentace výstupů z mezinárodního projektu Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns
und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit/Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví
Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce. (24.-25. 4. 2019)
- Pracovní setkání a mezinárodní workshopy (JU České Budějovice a Univerzita Pasov) konané v rámci přeshraničního
projektu Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus
universitärer Zusammenarbeit/Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech
jako fokus univerzitní spolupráce. (v AR 2017-2019 cekem 16 pracovních setkání a 6 workshopů se studenty; realizováno
v němčině)
- Přednáška: Mgr. D. Žára (český konzul v Düsseldorfu, SRN), téma: Fungování českého konzulátu v Severním PorýníVestfálsku (26. 2. 2019)
- Přednáška: Mgr. A. Jareš (zástupce agentury Czech Trade v Düsseldorfu, SRN), téma: Činnost agentury Czech Trade,
důležitost znalosti německého jazyka pro posty podobného typu, možnosti studentských stáží (26. 2. 2019)
- Přednáška: Mgr. T. Linhart (zástupce mezinárodní společnosti a vedoucí právního oddělení Siemens, Berlin, SRN), téma:
Uplatnění Čechů se znalostí němčiny v Evropě (18. 3. 2019)
- Přednáška: Dipl. sc. pol. Univ. Karl Matschiner (Okresní úřad Freyung-Grafenau), téma: Kommunalwahlen 2020 in Bayern
(8. 4. 2019)
- Zařazení problematiky řešených projektů do výuky a do témat bakalářských a magisterských prací.
- Stammtische - pravidelné týdenní setkávání se studenty německého jazyka UAG FF JU a KNJ PF JU v kavárně, vyprávění
příběhů, nezávazná konverzace v německém jazyce; vždy během semestru – ZS i LS, v úterý od 19.30 hod. (2013 – trvá)
-Překladatelská činnost akademických pracovníků UAG FF JU - spolupráce na dvojjazyčných projektech a výstavách, např.
- Winterkönig / Zimní král (Amberg, 2003)
- Bayern – Böhmen: 1000 Jahre Nachbarschaft / Bavorsko – Čechy: 1000 let sousedství (Zwiesel, 2007)
- Hans von Aachen: Hofkünstler in Europa / Hans von Aachen: Malíř na evropských dvorech (Aachen / Wien / Praha, 2010)
- Europa Jagellonica. Kunst und Kultur Mitteleuropas unter der Herrschaft der Jagiellonen 1386–1572 / Europa Jagellonica
1386 – 1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců (Kutná Hora / Varšava / Potsdam, 2012/2013)
- Silberrausch und Berggeschrey - Stříbrná horečka a volání hor: Archäologie des mittelalterlichen Bergbaus in Sachsen
und Böhmen - Archeologie středověkého hornictvi v Sasku a Čechách (putovní výstava, např. Dresden, Dippoldiswalde,
Jáchymov; 2014, pokračování projektu 2017/2018)
- ŠEPTÁK, Miroslav. Zwischen Demokratie und Autoritarismus. Österreichische Innen- und Außenpolitik in den Jahren 1931
- 1934. Praha: Academia. (v tisku, 500 normostran
Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu
UAG FF JU je smluvní partner a spoluorganizátor řady praktických aktivit v rámci univerzitního partnerství ústavů
germanistiky Univerzity Augsburg a JU České Budějovice (Germanistische Institutionpartnerschaft - GIP.) UAG FF JU a
oddělení germanistiky Biskupského gymnázia J. N. Neumanna uzavřely v září 2019 dohodu o partnerství a spolupráci. Tato
dohoda vychází z Opatření děkana č. 17/2011 FF JU, podle něhož získalo Biskupské gymnázium J. N. Neumanna statut
Fakultní školy Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích. Dohoda prohlubuje spolupráci mezi učiteli a studenty obou
germanistik nejen v oblasti vzdělávací, ale i v oblasti mimovzdělávací, zájmové, informační a propagační.
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Informační zabezpečení studijního programu
Název a stručný popis studijního informačního systému
Funkci informačního systému, který zajišťuje přístup k informacím o studijních programech, pravidlech studia
a požadavcích spojených se studiem ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace
ve vysokém školství, plní na JU Informační systém studijní agendy JU (dále jen „IS STAG“). IS STAG dále plní
zejména tyto funkce:
a) elektronický informační systém ve smyslu § 57 odst. 3, § 68 odst. 3, § 69a odst. 1 a odst. 3 zákona;
b) databáze kvalifikačních prací ve smyslu § 47b zákona;
c) komunikační prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace
ve vysokém školství.
Za funkčnost IS STAG odpovídá Centrum informačních technologií JU. Za úplnost, aktuálnost a věcnou správnost
informací vedených v IS STAG odpovídají akademičtí pracovníci a další zaměstnanci JU podle své působnosti
a odpovědnosti stanovené vnitřními normami JU a jednotlivých fakult.
IS STAG je vyvinut a udržován Západočeskou univerzitou v Plzni. Pro uživatele z JU je dostupný přímo na adrese
https://wstag.jcu.cz/portal/, případně prostřednictvím odkazů z hlavních stránek webových portálů JU a fakult.
Systém IS STAG je realizován nad databází Oracle a je provozován na vlastní infrastruktuře JU. Prostředí IS STAG
je realizováno prostřednictvím nativního klienta pro operační systém Microsoft Windows a webovým
přístupem integrovaným v portálu GateIN JBoss. Nativní klient pokrývá funkce studijní referentky, správce
fakulty, správce katedry a rozvrhářů. Na portálu jsou dostupné funkce především pro uchazeče, studenty
a vyučující. Portálové rozhraní je realizováno v českém a anglickém jazyce. Systém se dynamicky vyvíjí a pružně
reaguje na aktuální potřeby, ať už vyvolané změnami legislativy nebo očekáváními či potřebami uživatelů.
IS STAG je napojen na další informační systémy JU – ekonomický systém FIS, Spisovou Službu BBM, systém
Hodnocení akademických pracovníků, systém Studentského hodnocení výuky, E-learningový portál LMS
Moodle a obsahuje výstup pro národní registry – SIMS, VZP, Theses a podobně.
IS STAG pokrývá funkce od přijímacího řízení (elektronická přihláška ke studiu, anotace studijních programů
a vizualizace studijních plánů) až po vydání diplomu, včetně organizace průběhu studia (tvorba rozvrhů,
přihlašování ke zkouškám, evidence studijních výsledků apod.). Studijní oddělení fakult na základě údajů
evidovaných v IS STAG provádějí administrativní úkony související s příjímacím řízením, zápisy do studia,
studiem, přerušením i ukončením studia. Pravidla využívání IS STAG pro účely agendy studia ze strany studentů,
studijních oddělení, vyučujících a garantů jsou stanovena Studijním a zkušebním řádem JU.
Komunikace se studenty a uchazeči může probíhat e-mailem prostřednictvím portálu IS STAG, přičemž lze
použít i hromadný e-mail v systému IS STAG, případně přes Spisovou Službu BBM. Spisová služba je úzce
propojena s IS STAG a jsou jejím prostřednictvím odesílány písemnosti studentům a uchazečům poštou,
datovou schránkou, e-mailem anebo jsou zobrazovány na portále IS STAG.
Přístup ke studijní literatuře
Přístup ke studijní literatuře je v první řadě zajištěn Akademickou knihovnou JU (AK JU), což je pracoviště
s celouniverzitní působností.
Knihovní fond AK JU pokrývá všechny obory, které jsou na JU vyučovány. Knihovní fond čítá přes 400 000
knihovních jednotek, tj. monografií, vázaných ročníků periodik, kvalifikačních prací a map. Nejvíce využívané
části fondu jsou přístupné uživatelům přímo v tzv. volném výběru, organizovaném podle vědních oborů.
K dispozici je také cca 600 titulů tištěných periodik.
Doplňování a aktualizace knihovního fondu probíhá ve spolupráci s garanty jednotlivých oborů, případně přímo
s vyučujícími, kteří znají informační potřeby svých studentů. Akvizice je financována vícezdrojově, tedy
z institucionálních nebo grantových prostředků součástí JU a zároveň z rozpočtu AK JU. Cíleně se doplňují nové
informační zdroje pro všechny obory zastoupené na JU, zvláštní pozornost se věnuje těm, které na JU začínají
a nemají tedy dostatečnou informační podporu, často i nákupy z antikvariátů či odkupy knihoven významných
osobností. Zároveň se dokupují potřebné exempláře u nejvíce žádaných zdrojů.
Hlavní budova AK JU je moderním informačním pracovištěm velmi dobře vybaveným potřebnými
technologiemi pro poskytování široké nabídky služeb svým uživatelům. Použitá technologie RFID umožňuje
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klasické i samoobslužné půjčování a vracení knih, 500 studijních míst v různých typech studoven včetně
individuálních nabízí prostor pro nerušené studium 6 dní v týdnu v celkovém rozsahu 67 hodin. Více než 100
PC pro potřeby uživatelů zaručuje snadnou dostupnost elektronických informačních zdrojů přímo v budově AK,
dostatek multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování je možné využívat pohodlně v bezhotovostním
režimu. V hlavní budově AK je také moderně vybavená PC učebna, která je využívána ke kurzům zaměřeným
na efektivní práci s EIZ a určeným studentům všech stupňů studia. Výuku zajišťují speciálně vyškolení pracovníci
AK JU.
V rámci AK JU je pro studenty německého jazyka k dispozici DAAD-knihovna, Rakouská knihovna a Švýcarská
knihovna, které nabízí velké množství rozmanitých publikací ke studiu přímo v knihovně.
Kromě AK JU mohou studenti využívat též fakultní knihovny Teologické fakulty JU a která je přístupná
studentům všech fakult JU bez omezení, a dále Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.
Přehled zpřístupněných databází
Dostupnosti elektronických informačních zdrojů je na JU věnována zvláštní pozornost. Finanční podporu
pro tyto mimořádně nákladné, ale nezbytné zdroje informací pro výuku a výzkum získává JU již řadu let
z programů, které byly pro tyto účely vypisovány MŠMT (INFOZ, OP VaVpI, Informace-základ výzkumu). Další
potřebné zdroje a také nástroje na práci s nimi (vyhledavač EDS, citační manažer CitacePro, nástroj na práci
s e-periodiky EZB aj.) pak JU financuje plně ze svého rozpočtu. Aktuálně je JU zapojena v 11 končících projektech
na přístup k EIZ, na ně od roku 2018 naváže účast v projektu CzechELIB, která zaručuje dostupnost těchto
špičkových zdrojů informací i v letech 2018-2022. Aktuálně přístupné i plánované EIZ pokrývají všechny obory,
které jsou na JU akreditovány a využívat je lze nejen v rámci kampusu JU, ale prostřednictvím VPN jsou
uživatelům na JU k dispozici prakticky bez omezení. Seznam všech databází zpřístupněných AK JU:
http://www.lib.jcu.cz/e-zdroje/seznam-dle-abecedy.
Pro studenty oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy jsou v AK JU k dispozici
například:
◦
◦
◦
◦

EBSCO (databáze + ebooks)
COGPRINTS: COGNITIVE SCIENCES EPRINT ARCHIVE (Archiv elektronických dokumentů z oblasti:
psychologie, neurovědy, lingvistiky, filosofie, biologie, medicíny, antropologie, počítačové vědy aj.)
DOAJ: DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (Multioborová databáze plnotextových odborných časopisů
dostupných na principu "Open Acces“
JSTOR (JOURNAL STORAGE), zejména kolekce:
◦ Arts & Sciences I - stěžejní časopisy z ekonomie, historie, politických věd, literatury a jazykovědy,
částečně i ze vzdělávání, antropologie a sociologie. Kolekce zahrnuje 151 titulů časopisů.
◦ Arts & Sciences III – časopisy z oblasti jazykovědy, literatury, umění a architektury, hudby a filmu.
Kolekce zahrnuje 188 titulů.
◦ Arts & Sciences IV – kolekce zaměřená na obchod, vzdělávání, právo, psychologii a veřejnou
správu.

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému
IS STAG je napojen na systém odhalování plagiátů závěrečných prací Theses. Tuto otázku upravuje také opatření
děkana č. 12/2018, které ukládá povinnost provést antiplagiátorskou kontrolu vedoucímu příslušné kvalifikační
práce.
E-learningový portál JU (LMS Moodle) je napojen na systém odevzdej.cz pro účely kontroly seminárních prací
nebo jiných písemných prací vypracovávaných studenty.
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Materiální zabezpečení studijního programu
Místo uskutečňování studijního
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity
programu
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity využívá již od podzimu roku 2009 prostory nové budovy rektorátu
a filozofické fakulty v univerzitním kampusu. Prostory fakulty (3 nadzemní podlaží) splňují všechny požadavky
na moderní výuku. V prostorách Filozofické fakulty JU je celkem 12 učeben, z toho 3 učebny s kapacitou
pro 24 studentů a 9 učeben s kapacitou pro 32 studentů. V roce 2013 byly posíleny o 1 učebnu cca pro 10
studentů ve 4. patře budovy. Dále jsou k dispozici 2 posluchárny pro 118 a 146 studentů a 3 specializované
laboratoře pro Archeologický ústav FF JU.
Od roku 2019 je nově zrekonstruována učebna S12, která je určena speciálně pro výuku cizích jazyků (vybavení
notebooky pro studenty se speciálním softwarem, tlumočnické kabiny atd.), kapacita 25 míst.
Z toho kapacita v prostorách v nájmu
Doba platnosti nájmu
Kapacita a popis odborné učebny

Z toho kapacita v prostorách v nájmu
Kapacita a popis odborné učebny

Doba platnosti nájmu

Z toho kapacita v prostorách
v nájmu
Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne
----

Doba platnosti nájmu

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu
Zásada rovného přístupu a rovných příležitostí ke studiu je s ohledem na problematiku studia ukotvena ve čl. 2
Studijního a zkušebního řádu JU. JU poskytuje uchazečům o studium a studentům informační, poradenské
a podpůrné služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi.
Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými potřebami vnímá JU jako
důležitou součást své společenské odpovědnosti. Specificky jsou upraveny podmínky pro studium v průběhu
uznané doby rodičovství, studium studentů se specifickými potřebami a studium sportovních reprezentantů
(SZŘ JU čl. 11 až 13 a navazující opatření rektora).
JU poskytuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na JU
pro studenty se specifickými potřebami, přičemž:
a) v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů se specifickými potřebami vychází z obecně závazných
právních předpisů,
b) zajišťuje poučený a lidskou důstojnost respektující přístup všech svých zaměstnanců ke studentům
a uchazečům se specifickými potřebami,
c) zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického
života pro studenty se specifickými potřebami nevedly ke snižování studijních nároků.
Za účelem zlepšení přístupnosti studia, zajištění podpůrných a poradenských služeb a koordinace aktivit
směřujících k vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole pro cílovou skupinu uchazečů o studium
a studentů se zdravotním postižením či onemocněním (dále jen „se specifickými potřebami“) zřídila JU v roce
2012 Centrum podpory studentů se specifickými potřebami (dále jen „Centrum“) jakožto specializované
pracoviště s celouniverzitní působností přímo řízené prorektorem pro studium. Studenty se specifickými
potřebami jsou v souladu s metodickým standardem, který je součástí Pravidel pro poskytování příspěvku
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a dotací veřejným vysokým školám MŠMT, Příloha č. 3 – Financování zvýšených nákladů na studium studentů
se specifickými potřebami (dále jen „metodický standard“):
A. studenti se zrakovým postižením (A1. uživatelé zraku, A2. uživatelé hmatu/hlasu),
B. studenti se sluchovým postižením (B1. uživatelé mluveného jazyka, B2. uživatelé znakového jazyka),
C. studenti s pohybovým postižením (C1. s postižením dolních končetin, C2. s postižením horních končetin),
D. studenti se specifickými poruchami učení,
E. studenti s poruchou autistického spektra,
F. studenti s jinými obtížemi.
Prostřednictvím Centra poskytuje JU těmto cílovým skupinám veškeré podpůrné služby vymezené v metodickém standardu. Jmenovitě se jedná o: časovou kompenzaci, individuální výuku, organizační opatření, osobní
asistenci, prostorovou orientaci, přepisovatelský servis, režijní opatření, studijní asistenci, tlumočnický servis,
zapisovatelský servis, zpracovávání studijní literatury. Služby jsou realizovány na základě vnitřních předpisů
a norem JU (Studijní a zkušební řád JU, Opatření rektora). Mimo to pak Centrum poskytuje studentům
se specifickými potřebami podporu i v oblastech, které se studiem úzce souvisí a mohou mít vliv na jeho kvalitu,
jako je např. ubytování či doprava. Centrum poskytuje studentům se specifickými potřebami také poradenské
služby, a to zejména v oblastech studia, sociálních záležitostí a uplatnění na trhu práce.
Všechny podpůrné a poradenské služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských
i doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a přiměřeně také uchazečům
o studium.
Za účelem vyrovnání studijních příležitostí poskytuje JU stipendium pro studenty se specifickými potřebami
určené ke kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících se studiem (viz Stipendijní řád JU, čl. 8). V případech
hodných zvláštního zřetele pak může být studentům přiznáno také mimořádné stipendium (viz Stipendijní řád
JU, čl. 7).
Mezi další poskytovaná podpůrná opatření patří zejména individuální harmonogram studia (viz Studijní
a zkušební řád JU, čl. 12, a Opatření rektora). Student se specifickými potřebami má v případě svého objektivně
nepříznivého zdravotního stavu ovlivňujícího negativně studium právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních
povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku studia, a to
za podmínky, že v této době studium nepřeruší.
Při poskytování všech výše uvedených podpůrných opatřeních JU důsledně respektuje legislativní úpravu práv
osob se specifickými potřebami, zejména pak Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, Listinu
základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách. Zásady obsažené ve výše uvedených právních normách implementuje JU do svých vnitřních předpisů.
Pracovníci JU jsou na základě toho seznámeni se základními principy lidskou důstojnost respektujícího přístupu
ke studentům se specifickými potřebami. V konkrétních případech studentů se specifickými potřebami, kdy je
třeba osvojit si nestandardní komunikační techniky či prostředky nebo je třeba respektovat specifické
odlišnosti, jsou pak zaměstnanci individuálně instruováni pracovníky Centra.
Veškerá podpůrná opatření jsou individuálně indikována odbornými pracovníky Centra na základě výstupů
funkční diagnostiky a realizována v souladu s metodickým standardem. Akademičtí pracovníci jsou na začátku
každého semestru informováni o charakteru a parametrech podpůrných opatření poskytovaných jednotlivým
studentům se specifickými potřebami a mají možnost tato opatření konzultovat s pracovníky Centra.
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Finanční zabezpečení studijního programu
Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze ano
státního rozpočtu
Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu
Pro JU irelevantní.
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Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu
Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění
Studijní program Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je v rámci Ústavu česko-německých
areálových studií a germanistiky (UAG FF JU) jedním z programů, jež mají již pevnou tradici. Tento studijní program
totiž navazuje na tradici germanistiky uskutečňované od akademického roku 1968/1969 na Pedagogické fakultě
v Českých Budějovicích. Po vzniku Filozofické fakulty byla v roce 2010 udělena akreditace nejdříve bakalářskému
studijnímu programu Evropská teritoriální studia a krátce na to i bakalářskému programu Německý jazyk a literatura.
Evropská teritoriální studia se v roce 2013 transformovala v interdisciplinární studijní program Česko-německá
areálová studia, jehož centrální studijní blok představují předměty germanistické. Ve své interdisciplinární podobě je
pro studenty vhodnou alternací k tradičnímu filologickému programu Německý jazyk a literatura. V roce 2015 získal
UAG FF JU akreditaci pro navazující magisterský studijní program Česko-německá areálová studia.
Studijní program předkládaný k akreditaci je pevně propojen s již existujícím bakalářským studijním programem
nabízeným UAG FF JU, a to s tradičním filologickým programem Německý jazyk a literatura, s nímž sdílí základní
teoretické disciplíny zaměřené na německý jazyk a literaturu. Program je pevně zakotven v německé filologii, z čehož
vyplývá i další záměr rozvoje programu. Vyučující čerpají nejen z klasického zaměření filologie, ale inspirují se
i nejnovějšími vědeckými poznatky v germánské jazykovědě, literární vědě a historii, což je podloženo intenzivní
snahou o aktivní publikování vědeckých výstupů. Na Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU
jsou pravidelně zváni domácí i zahraniční odborníci, kteří přednášejí převážně na témata z oblasti literárněvědné,
jazykovědné či z oblasti regionální politiky. Záměrem předkládaného studijního programu jsou také pravidelné
kontakty s odborníky z oblasti didaktických a metodických věd, zvláště v dnešní době, kdy ve školství dochází k tvorbě
nových přístupů a koncepcí.
Velká pozornost je věnována mezinárodní spolupráci především s německými a rakouskými univerzitami, které svým
zaměřením odpovídají zaměření Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU. Již nyní jsou zváni
k přednáškám, seminářům a workshopům odborníci z německých a rakouských univerzit, kteří působí
na germanistických institutech, kde je rozšířen jak program Germanistika, tak také program Deutsch als Fremdsprache
zaměřený na učitelství německého jazyka. S těmito institucemi je plánováno prohloubení spolupráce v rámci
platformy Double Degree studia, což rozvíjí další možnosti a bázi i pro vědecko-výzkumnou činnost a spolupráci.
Studenti ve stávajících programech participují na řešení vědeckých projektů a účastní se příprav a organizace
odborných domácích i zahraničních vědeckých konferencí, workshopů a studentských soutěží. Záměrem je pokračovat
v tomto trendu i v rámci nově zaváděného programu zaměřeného na učitelství a zdokonalovat stávající kvalitní
základnu Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU s přihlédnutím k aspektům, jako je např.
důraz na personální růst pracovníků ústavu, snaha o získávání grantových podpor, prohloubení spolupráce
na projektech s fakultami v přeshraničním měřítku, spolupráce v oblasti výuky s partnerskými univerzitami
a v neposlední řadě i propagace germanistických programů na středních školách nejen v jihočeském areálu.

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu
Maximální počet studentů přijímaných ke studiu ve studijním programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
pro střední školy je 10. Počet uchazečů může být v souvislosti s demografickým vývojem v ČR mírně modifikován.
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Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce
Bakalářský studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy poskytuje odborné
znalosti a teoretické vědomosti z německé filologie a zároveň klade důraz na propojení studia s praxí, při níž si
studující ověří vlastní schopnosti zprostředkování znalostí a vedení kolektivu. Studenti, kteří si osvojili klíčové
dovednosti v oblasti jazykovědy, literárních věd, dějin a reálií včetně schopnosti komunikovat ve formě
mluvené i psané v německém jazyce a osvojili si mediální kompetence umožňující orientaci v aktuálním dění
v německy mluvících zemích budou připraveni především v oblasti předávání nabytých vědomostí v rámci své
budoucí pedagogické činnosti. Program zaměřený na vzdělávání akcentuje současné tendence v německém
jazyce a kultuře umožňující budoucí kvalifikované působení na různých úrovních a typech středoškolské výuky
německého jazyka. Předpokládaná výstupní úroveň jazykových znalostí je C1 podle Evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Absolvent najde přímé uplatnění nejen v oblastech, kde je německý jazyk klíčovým jazykem pro komunikaci,
ale zejména v oblasti školství, kde zúročí znalosti svého studijního oboru především na středních školách
po celé České republice. Další uplatnění lze předpokládat například v různých mezinárodních institucích
a organizacích, kde je německý jazyk důležitým komunikačním prostředkem, obzvlášť v rámci přeshraniční
spolupráce, kde se vyžaduje hlubší znalost současného německého jazyka i kultury německy mluvících zemí,
jako jsou nakladatelství zaměřující se na vytváření nových cizojazyčných publikací či učebnic německého jazyka.
Uplatnění lze nalézt také v oblasti cestovního ruchu a médií.
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