
Navazující  (magisterské)  učitelské  studium: UČITELSTVÍ  ČESKÉHO  JAZYKA  
A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (7504T039)

Celkový limit: 30 kreditů
Z toho:

- na povinné předměty: 28 kredity
- na povinně volitelné předměty: 2 kredity

Povinné předměty:

Zkr. Název předmětu Počet 
kred.

Rozsah 
výuky

Zakonč. Dopor.
R    S

UBO/WDCJS Didaktika českého jazyka a slohu 3 0+2 Zp 1    ZS
UBO/WLEX Lexikologie a lexikální sémantika 3 1+1 Zp, ZÚ 1    ZS
UBO/WLTV1 Literární věda I 3 2+0 Zp 1    ZS

(9)
UBO/WDLV Didaktika literární výchovy 4 0+2 Zp, ZK 1    LS
UBO/WLTV2 Literární věda II 6 2+0 Zp, ZÚ 1    LS
UBO/WRET Rétorika 3 0+2 Zp 1    LS

(13)
UBO/WJSA Jazykově stylistické analýzy textu 2 0+2 Zp 2    ZS
UBO/WLK Literární komparatistika 4 2+0 Zp 2    ZS

(6)
UBO/QZM1
$

Český jazyk, literární historie a teorie 
a didaktika oboru

0 0+0 SZZ 2    LS

(0)
                                                                                  Celkem: 28 kreditů

$ Poznámka:  Předmět  SZZ  (UBO/QZM1)  si  student  u  předběžného  zápisu  nezapisuje.  Tento  
předmět vkládá až studijní referentka podle faktické přihlášky k SZZ.

Povinně volitelné předměty:
Poznámka: Disciplíny označené * nejsou v akad. roce 2010/11 nabízeny.

Blok A                                                                                                                      min. 2 kredity

Zkr. Název předmětu Počet 
kred.

Rozsah 
výuky

Zakonč. Dopor.
R    S

UBO/KSS1 Kapitoly ze světové literatury I 2 2+0 Zp 1    ZS
UBO/KSS2 Kapitoly ze světové literatury I 2 2+0 Zp 1    LS
UBO/ONO Onomastika 2 0+2 Zp 1    ZS    

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce:

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou samostatných částí:
1) zkoušky z českého jazyka, literární historie a teorie a didaktiky oboru
2) obhajoby diplomové práce 

Přihlášení  k SZZ  z českého  jazyka,  literární  historie  a  teorie  a  didaktiky  oboru  je  podmíněno 
splněním všech 30 kreditů v předepsané skladbě. 
……….



Pokud  byla  obhajoba  závěrečné  diplomové  nebo  bakalářské  práce klasifikována  známkou 
„nevyhověl(a)“,  v další  části státní  závěrečné  zkoušky  se  nepokračuje až  do  předložení  a  úspěšného 
obhájení vyhovující diplomové nebo bakalářské práce. (viz Studijní a  zkušební řád JU, čl. 30, odst. 5)

Jednotl ivé  části  SZZ  se klasifikují samostatně, a to známkami „výborně“, „velmi dobře“ a „dobře“. 
V případě neúspěchu se vypisuje „nevyhověl(a)“. 

Státní závěrečná zkouška jako celek
- je klasifikována známkou „výborně“, jestliže aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je nižší 

než 1,5 a zároveň žádná ze známek nebyla horší než „velmi dobře“;
- je  klasifikována  známkou  „velmi  dobře“,  jestliže  aritmetický  průměr  známek  z  jednotlivých  částí  

je nižší než 2,5 a zároveň nejvýše dvě z jejích částí byly klasifikovány známkou „dobře“ a žádná z částí  
nebyla klasifikována známkou „nevyhověl(a)“;

- je klasifikována známkou „dobře“, jestliže aritmetický průměr známek z jednotlivých částí je vyšší nebo 
rovný 2,5 a zároveň žádná z částí nebyla klasifikována známkou „nevyhověl(a)“;

- je-li některá části SZZ hodnocena známkou „nevyhověl(a)“, je celkový výsledek SZZ klasifikován 
známkou „nevyhověl(a)“
(viz Studijní a zkušební řád JU, čl. 15, odst. 6)

O celkovém výsledku SZZ rozhoduje státní zkušební komise na neveřejném zasedání. Rozhodnutí 
komise vyhlásí předseda veřejně v den konání SZZ.
 
Celkové  hodnocení  studia  vyjadřuje  stupeň  studentovy  úspěšnosti  v  průběhu  celého  studia  
ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta nebo JU a vysokoškolský ústav, a klasifikuje se stupnicí: 
„absolvoval(a) s vyznamenáním“,  „absolvoval(a)“,  „neabsolvoval(a)“. 

Student  absolvoval studium  s  vyznamenáním,  jestliže  dosáhl  vážený studijní  průměr za  dobu celého 
studia nejvýše 1,50 a státní závěrečnou zkoušku vykonal s celkovým prospěchem „výborně“. 
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