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Proč studovat němčinu? 
Znalost němčiny vám otevírá bezpočet možností: 

- pracovní svět: 

Komunikace v němčině s německy mluvícími obchodními partnery přispívá k 
lepším obchodním vztahům a tím k efektivnější komunikaci – potažmo tedy k 

většímu úspěchu.

https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/wdl.html


- mezinárodní kariéra:

Se znalostmi němčiny si zlepšíte pracovní vyhlídky u německých 
firem ve své zemi i v jiných státech. Dobré znalosti německého 
jazyka z vás v očích zaměstnavatele s globálními obchodními 
vztahy činí produktivního pracovníka.



- turismus a hotelnictví: 

Turisté z německy mluvících zemí cestují hodně a daleko, na 
dovolené vydávají více peněz než turisté z jiných zemí. Rádi se 
nechávají hýčkat personálem a průvodci, kteří ovládají 
němčinu.



- věda a výzkum: 

Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem vědy. Německo se 

svou finanční podporou výzkumu a vývoje řadí na třetí místo na 

světě a uděluje zahraničním vědcům výzkumná stipendia.



- komunikace: 

Rozvoj v oblasti médií, informačních a komunikačních 

technologií si žádá multijazykovou komunikaci. Řada důležitých 

webových stránek je v němčině. Německo zaujímá v produkci 

knih celosvětově 5. místo. Vaše znalosti němčiny tedy 

znamenají širší přístup k informacím.  



- kulturní porozumění: 

Naučit se německy znamená získat vhled do života a mentality 

obyvatel německy mluvících zemí s jejich multikulturní 

společností.



- požitek z literatury, hudby, umění a filozofie: 

Němčina je jazykem Goetheho, Kafky, Mozarta, Bacha a Beethovena. 

Prohlubte svůj prožitek ze čtení a/nebo poslechu jejich děl v originále.



- studijní a pracovní možnosti v Německu: 

Německo uděluje velký počet stipendií, umožňujících studium v této 

zemi. Pro mladé cizince existují zvláštní pracovní a pobytová víza, pro 

určitá povolání zase zvláštní ustanovení pro vydání pracovního 

povolení.



• vysoký podíl rodilých mluvčích

• dlouhodobá podpora ze strany DAAD (Německá 
akademická výměnná služba) – lektor DAAD, 
jazykoví asistenti a institucionální partnerství s 
germanistikou na univerzitě v Augsburgu

• spolupráce s univerzitami v zahraničí (Passau, 
Augsburg, Regensburg)

• výuka probíhá z velké části v německém jazyce

• přátelská atmosféra a studijní prostředí

Ústav česko-německých areálových studií 

a germanistiky



Nabízené bakalářské studijní programy:

• Německý jazyk a literatura

• Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro SŠ

• Česko-německá areálová studia



Německý jazyk a literatura

lze studovat samostatně (MAXIMUS) 
nebo v kombinaci s dalším oborem (MAIOR-MINOR)

• Anglický jazyk a literatura
• Archeologie
• Archivnictví
• Bohemistika
• Dějiny umění
• Estetika 
• Francouzský jazyk a literatura
• Historie
• Italský jazyk a kultura
• Kulturní studia
• Španělský jazyk a literatura



Německý jazyk a literatura

důraz na propojení teoretických vědomostí 

(lingvistika, literární věda, dějiny a reálie 

německy mluvících zemí)

s praktickými znalostmi 

(schopnost komunikovat v německém 

jazyce v mluvené i psané formě –

výstupní úroveň C1/maximux resp. 

B2/maior a minor)



Německý jazyk a literatura 
se zaměřením na vzdělávání pro SŠ

• vždy kombinace dvou aprobací („dvouoborové“ studium)

• studijní programy na FF JU, které lze kombinovat s učitelským programem Německý jazyk a 

literatura:

oAnglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

oČeský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

oDějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

o Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

o Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy



důraz na propojení teoretických vědomostí (lingvistika, literární věda, 

dějiny a reálie německy mluvících zemí, znalosti z pedagogicko-

psychologických disciplín a z oborových didaktik)

s praktickými znalostmi (schopnost komunikovat v německém 

jazyce v mluvené i psané formě – výstupní úroveň B2/C1)

a pedagogickou praxí (povinná asistentská praxe na SŠ či jiné 

vzdělávací 

instituci)



Česko-německá areálová studia

Nutnost připravit absolventy vysoké školy, kteří:

• ovládají oba jazyky regionu na vysoké úrovni

• znají kulturu a reálie zúčastněných zemí

• mají povědomí o principech interkulturní komunikace

• orientují se ve struktuře státní správy všech tří zemí a 

jsou schopni zajišťovat řízení věcí veřejných

V roce 2012 založen Evropský region Dunaj – Vltava, který 
institucionalizuje přeshraniční spolupráci mezi Čechami, 

Bavorskem a Rakouskem 



Studijní program tvoří 3 základní bloky předmětů:

• Česká filologie: bohemistické předměty jazykovědné, literárněvědné a obecně 

kulturní

• Německá filologie: germanistické předměty jazykovědné, literárněvědné a 

obecně kulturní

• Specializační složka: obecná politologie, česká, německá a rakouská veřejná 

správa, semináře odborného jazyka



Důležitá (povinná) součást studijního programu:

dvou-/tříměsíční praxe/stáž v některé z německy mluvících zemí
nebo
semestrální studium na některé německé/rakouské univerzitě 

Cíl:
• posílit jazykové znalosti a dovednosti studentů
• potvrdit a upevnit jejich interkulturní kompetence 
• prakticky aplikovat teoretické poznatky získané během studia



Studium v zahraničí





Universität Regensburg



Program dvojího diplomu (double-degree) 

pro germanistiku

• Po absolvování předepsané skladby předmětů na oboru partnerských univerzitách získá 

student diplom z obou univerzit.

• Pobyt na zahraniční univerzitě je financován z prostředků programu Erasmus+.

• Získání dvojího diplomu je výraznou konkurenční výhodou na trhu práce.

FF JU: Německý jazyk a literatura (Bc.) 

Uni Passau: Sprach- und Textwissenschaften (B.A.)



2. ročník – studium v Pasově



Odborné praxe/stáže

• Euroregion Šumava/Bavorský les/Dolní Inn (Freyung)

• Institut regionů Evropy, Salzburg

• Správa národního parku Bavorský les/ Muzeum lesní
historie St. Oswald

• Zahraniční kancelář České agentury na podporu
obchodu/CzechTrade, Düsseldorf

• Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska,
Pasov

• Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu

• Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee

• Okresní úřad Freyung-Grafenau, Freyung

• Stálé zastoupení ČR v Düsseldorfu



Uplatnění absolventů

např.:
• v institucích státního i 

soukromého sektoru 
orientovaných na přeshraniční 
spolupráci, v euroregionech, 
orgánech a institucích Evropské 
unie

• tlumočník a překladatel
• průvodce v německém jazyce,

pracovník v cestovním ruchu
• instruktor německého jazyka v 

oblasti volnočasových aktivit
• jazykový poradce, korektor 

německy psaných textů



Přijímací řízení

• přijetí bez přijímacích zkoušek: celkový studijní průměr za poslední 

tři uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu 

německý jazyk nejvýše 1,50

• přijetí na základě ústního pohovoru: znalost německého jazyka na 

úrovni B1, motivace ke studiu zvoleného studijního programu, 

základní orientace v kultuře a dějinách německy mluvících zemí, 

seznam přečtených literárních děl z německojazyčné oblasti (v 

originále i překladu)  



Další nabídka studijních a mimoškolních aktivit: 

• zázemí Goethe centra JU

a Rakouské knihovny

• německý Stammtisch

jako pravidelné setkávání 

příznivců německého jazyka s rodilými mluvčími



• studentské divadlo v němčině 



Učitelský magisterský program:

Učitelství pro střední školy se specializací německý jazyk a literatura

Neučitelské magisterské programy:

Česko-německá areálová studia

Německý jazyk a literatura

Překladatelství: specializace anglický jazyk – německý jazyk

Po ukončení bakalářského studia se nabízí tyto možnosti: 



KONTAKT

Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky

Dr. phil. Markéta Ederová (vedoucí oddělení germanistiky, tajemnice)

mederova@ff.jcu.cz

Bc. Alena Šmelhausová (sekretářka)

asmelhausova@ff.jcu.cz
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