
 

Věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu 

Název fakulty: Filozofická fakulta 
Název spolupracující instituce:  
Název studijního programu: Německý jazyk a literatura 

(navazující magisterský studijní program pro sdružené studium) 
Typ žádosti o akreditaci: udělení akreditace 
Odkaz na sebehodnotící zprávu 
studijního programu a její 
dodatky 

 

Odkazy na další podklady  
Komentář: 

 
 Stručné zhodnocení předkládaného záměru ve vztahu k doposud uskutečňovaným studijním programům 

na fakultě: 
    Navazující magisterský program navazuje na bakalářský studijní program Německý jazyk a literatura a je 
   koncipován jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během bakalářského 
   studia. Cílem je poskytnout absolventovi ucelené znalosti v oblasti německé filologie.  

 
 Celkový uvažovaný počet studentů (celkem pro všechny ročníky): 

Max. 30  
 

 Počet přijímaných uchazečů v jednom roce: 
Max. 15 
 
 

 
 



 

Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Německý jazyk a literatura 
Typ studijního programu navazující magisterský  
Profil studijního programu akademicky zaměřený 
Forma studia prezenční  
Standardní doba studia 2 roky 
Jazyk studia čeština, němčina 
Udělovaný akademický titul Mgr. 
Rigorózní řízení ano  Udělovaný akademický titul PhDr. 
Garant studijního programu doc. Dr. habil. Jürgen Eder 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Zaměření na přípravu odborníků 
z oblasti bezpečnosti ČR ne 

Uznávací orgán  
Oblast(i) vzdělávání, u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % 

Filologie 

Cíle studia ve studijním programu 
Cílem studia navazujícího magisterského programu Německý jazyk a literatura je poskytnout absolventovi 
ucelené znalosti v oblasti německé filologie.  
Studijní plán programu je nabízen ve třech verzích: A, A1 (tzv. maior) a A2 (tzv. minor). Ve všech třech verzích 
jsou zastoupeny tradiční složky filologického studia – složka jazykovědná (kontrastivní lingvistika, prohloubení 
znalostí syntaxe, vývoj a historie německého jazyka, textová a diskurzivní lingvistika), literárněvědná (dějiny 
německy psané literatury) a složka jazyková (praktické jazykové kompetence).  
Studijní plán verze A obsahuje výraznější podíl povinně volitelných předmětů a předměty zaměřené na 
překladatelskou praxi, především odborných textů.  
Ve studijním plánu verze A1 jsou zastoupeny všechny klíčové filologické disciplíny, studijní plán A2 pak 
představuje redukovanou verzi plánu A1. Studium bude uzavřeno státní závěrečnou zkouškou z předmětů 
německá lingvistika a německá literatura a klauzurou z praktického jazyka. 
Profil absolventa studijního programu 
Profil absolventa a jeho výstupní kompetence se liší v závislosti na verzi studijního plánu, který absolvuje. 
V rámci verze A (tj. samostatný studijní plán) získá absolvent praktické jazykové a komunikativní dovednosti 
odpovídajících úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce. Na základě moderních přístupů k 
vědeckému popisu jazyka si rozšíří systémové znalosti o německém jazyce. Synchronní studium jazykových jevů 
je obohaceno i o aspekty diachronní, v souladu se současnými jazykovědnými tendencemi získá absolvent i 
znalosti z textové a diskurzivní lingvistiky. V návaznosti na základní znalosti z oblasti literární teorie a práce s 
textem získané v průběhu bakalářského studia si rozšíří a prohloubí své znalosti německé literární historie, 
osvojí si i základní praktické překladatelské dovednosti, a to jak v oblasti překladu odborného, tak i v oblasti 
překladu uměleckého. V rámci povinně volitelných předmětů je možná užší specializace na oblast literárně-
teoretickou nebo jazykovědnou.  
V rámci verze A1 (tj. studijní plán „maior“ v rámci sdruženého studia) získá absolvent praktické jazykové a 
komunikativní dovednosti odpovídajících úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce. Na základě 
moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si rozšíří systémové znalosti o německém jazyce. Synchronní 
studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty diachronní, v souladu se současnými jazykovědnými 
tendencemi získá absolvent znalosti i z textové a diskurzivní lingvistiky. V návaznosti na základní znalosti z 
oblasti literární teorie a práce s textem získané v průběhu bakalářského studia si rozšíří a prohloubí své znalosti 
německé literární historie.  
V rámci verze A2 (tj. studijní plán „minor“ v rámci sdruženého studia) získá absolvent praktické jazykové a 
komunikativní dovednosti odpovídajících úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce. Na základě 
moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si rozšíří systémové znalosti o německé syntaxi; poučí se i o 
základních aspektech vývoje jazyka. Absolventi v návaznosti na základní znalosti z oblasti literární teorie a práce 
s textem získané v průběhu bakalářského studia rozšíří a prohloubí své znalosti německé literární historie.  
Absolvent získá vysokou úroveň jazykové kompetence slovem i písmem, disponuje faktografickými znalostmi i 
komunikativními dovednostmi v oblasti různorodé problematiky celé německé jazykové oblasti, a to v ohledu 
jazykovědném i literárním. Orientuje se v historii, filozofii a kultuře německy mluvících zemí.  



 

Svou vysokou erudovanost a jazykovou vybavenost může využít pro práci v tuzemských i zahraničních 
institucích, v diplomacii, v orgánech EU, pro práci v médiích, jako překladatel, jazykový expert, redaktor, 
vědecký pracovník a podobně. Je připraven také pro odbornou a vědeckou činnost v oblasti vzdělávání a 
kultury. Důkladnější jazykovědná či literárněvědná teoretická průprava pak vytváří předpoklady pro 
pokračování ve studiu v doktorských programech. 
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 
Tvorba studijních plánů se řídí pravidly stanovenými Radou studijních programů FF JU, Studijním a zkušebním 
řádem JU a dalšími vnitřními předpisy FF JU. Základními podmínkami jsou: profilace v odborné problematice 
příslušného vědního oboru, plnění studijních požadavků, jež je evidováno prostřednictvím kreditového systému 
(ECTS), přičemž kredit vyjadřuje časovou zátěž studenta při studiu daného předmětu (cca 25 hodin práce 
studenta na 1 kredit). Celkem je třeba získat 120 kreditů. 10 kreditů je určeno na předměty volitelné. V rámci 
studijního plánu A musí student získat celkem 85 kreditů za povinné předměty a 25 kreditů za předměty 
povinně volitelné. Plán A1 obsahuje celkem 67 kreditů za povinné předměty a 4 kredity za předměty povinně 
volitelné, v rámci studijního plánu A2 musejí studenti získat celkem 38 kreditů za povinné předměty. 
 
Rozdíl mezi jednotlivými variantami programu spočívá v extenzi: studijní verze A a A1 obsahují společný korpus 
teoreticko-metodologických předmětů programu; studijní verze A2 pak jejich jádro. Jak je patrné z formuláře 
B, všechny tři verze byly postaveny tak, aby i student, který si vybere variantu A2, absolvoval klíčové disciplíny 
a byl alespoň rámcově připraven ke stejným kompetencím jako absolventi dvou extenzivnějších studijních 
plánů. Studijní verze A navíc nad rámec povinných předmětů nabízí také blok dalších (povinně volitelných) 
předmětů, které studentovi umožňují další specializaci či prohloubení odborně-badatelského zájmu. 
Podmínky k přijetí ke studiu 
Přijímací řízení probíhá v souladu s celofakultními požadavky na přijímací řízení. Podmínkou k přijetí ke studiu 
je ukončené bakalářské studium v oboru německé filologie nebo v oboru příbuzném. Přijímací zkouška do 
navazujícího magisterského studijního programu spočívá v ústním pohovoru, během něhož prokáže uchazeč 
praktické znalosti německého jazyka na úrovni B2-C1 SERR a teoretické znalosti odpovídající standardům 
bakalářského studia německé filologie. 
Návaznost na další typy studijních programů 
Studijní program Německý jazyk a literatura navazuje především na bakalářský studijní program Německý jazyk 
a literatura. Nejlepší absolventi by měli být schopni pokračovat v doktorském studiu německého jazyka nebo 
německé literatury (Ph.D.). 



 

Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení studijního plánu Německý jazyk a literatura – studijní plán A 
Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 

Současné teoretické myšlení 28p Zk 4 prof. PaeDr. Vladimír 
Papoušek, CSc. 

1 ZS ZT 

Současné lingvistické směry 28p Zk  4 doc. Mgr. Miroslava 
Aurová, Ph.D. 

1 ZS ZT 

Dějiny německy psané 
literatury I 

28p+14s Zp, Zk 6 doc. Dr. habil. Jürgen Eder 1 ZS PZ 

Lingvistika něm. odborného 
jazyka 

14p+14s Zp, Zk 4 doc. Dr. habil. Christine 
Pretzl 

1 ZS PZ 

Kontrastivní lingvistika 
 

14p+14s Zp 4 Mgr. M. Malechová, Ph.D. 1 ZS  

Odborný překlad I 
 

28s Zp 3 Markéta Ederová, M.A. 1 ZS  

Jazyková cvičení I 
 

28s Zp 4 Markéta Ederová, M.A. 1 ZS  

Dějiny německy psané 
literatury II 

28p+14s Zp, Zk 6 doc. Dr. habil. Jürgen Eder 1 LS PZ 

Vybrané kapitoly z německé 
syntaxe 

28s Zp 3 Mgr. M. Malechová, Ph.D. 1 LS PZ 

Vývoj a historie německého 
jazyka 

14p+28s Zk 6 doc. Dr. habil. Christine 
Pretzl 

1LS PZ 

Odborný překlad II 
 

28s Zp 3 Markéta Ederová, M.A. 1 LS  

Jazyková cvičení II 
 

28s Zp 4 Markéta Ederová, M.A. 1 LS  

Dějiny německy psané 
literatury III 

28p+14s Zp, Zk 6 doc. Dr. habil. Jürgen Eder 2 ZS PZ 

Textová lingvistika a analýza 
diskurzu 

28s Zp 3 Markéta Ederová, M.A. 2 ZS  

Vybrané kapitoly z německé 
syntaxe II 

28s Zk 4 Mgr. M. Malechová, Ph.D. 2 ZS PZ 

Umělecký překlad 
 

28s Zp 3 Markéta Ederová, M.A. 2 ZS  

Specializační seminář k DP I 
 

28s Zp 6 vedoucí DP  2 ZS  

Specializační seminář k DP II 
 

28s Zp 12 vedoucí DP  2 LS  

CELKEM 
 

  85    

 
Povinně volitelné předměty (25 kreditů) 
Přeshraniční spolupráce 28s Zp 4 Markéta Ederová, M.A. ZS  
Jazyk a společnost 28s Zp 4 Mgr. M. Malechová, Ph.D. ZS  
Sémiotika a filozofie jazyka 28p Zp 4 Mgr. David Skalický, Ph.D. ZS  
Literární komparatistika 28p Zp 3 prof. PhDr. Dalibor 

Tureček, CSc. 
ZS  

Literární teorie I 28p Zp 3 prof. PaeDr. Vladimír 
Papoušek, CSc. 

ZS  

Metody lingvistického 
výzkumu 

28s Zp 3 Mgr. Helena Lohrová, 
Ph.D. 

ZS  



 

Kontrastivní frazeologie 
 

28s Zp 4 Mgr. M. Malechová, Ph.D. ZS  

Teorie překladu 
 

14p+14s Zk 4 doc. PhDr. Ladislav Nagy, 
Ph.D. 

ZS  

Jazyková cvičení I – intenzivní 
 

28s Zp 4 Markéta Ederová, M.A. ZS  

Kulturněhistorický seminář 
Bayern-Böhmen-Sachsen 

28s Zp 4 doc. Dr. habil. Jürgen Eder LS  

Migrační literatura 
 

28s Zp 4 doc. Dr. habil. Jürgen Eder LS  

Literární kritika 
 

28s Zp 3 prof. PaeDr. Michal Bauer, 
Ph.D. 

LS  

Literární teorie II 
 

28p Zk 4 prof. PaeDr. Vladimír 
Papoušek, CSc. 

LS  

Pragmatika 
 

28p Zk 4 Mgr. Jana Kozubíková 
Šandová, Ph.D. 

LS  

Jazyková cvičení II - intenzivní 28s Zp 4 Markéta Ederová, M.A. LS  
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
V rámci této skupiny předmětů je třeba zapsat a splnit předměty za 25 kreditů. 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 
 
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Obhajoba může být vedena 
v českém, nebo německém jazyce podle toho, ve kterém z těchto jazyků byla napsána diplomová práce. Státní 
závěrečná zkouška se skládá z těchto součástí:  
 
Německá lingvistika: lingvistika německého odborného jazyka: kontrastivní lingvistika, syntax německého 
jazyka, vývoj a historie německého jazyka, textová a diskurzivní lingvistika – ústní zkouška  
 
Německá literatura: dějiny německy psané literatury od počátků do současnosti, literární teorie - ústní zkouška  
 
Dosažení úrovně německého jazyka C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je 
testováno důkladnou klauzurní zkouškou – písemná zkouška (klauzura). 
 
Další studijní povinnosti 
 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 
Návrhy témat diplomových prací: 
- Prostředky koherence odborného textu 
- Syntaktické kondenzace v odborném textu 
- Prostředky vertikálního členění v kompozici odborného textu 
- Literární text jako performativ 
- Koncept interpretační instituce v literární teorii 
- Vergleich der tschechischen und der deutschen Fachtexte 
- „Falsche Freunde“ und ihre Interpretation 
- Aktuelle Tendenzen der österreichischen Standardsprache  
- Kontrastive Phraseologie im Bereich des Alltagsdiskurses 
- „Belastete Wörter“ in den deutsch-tschechischen Beziehungen 
- Sprachbilder und Metaphern im aktuellen Flüchtlingsdiskurs 
- Was versteht man heute unter "Weimarer Klassik"?  
- Welche medizinischen Diskurse gibt es in der deutschen Literatur  des 19. Jahrhunderts?  
- Formen des Humors in der bayerischen Literatur des 20. Jahrhunderts 
- Umgang mit der jüngsten Geschichte in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Beispiele und Analysen 
- Wortbildungsstrategien der medialen Schriftsprache 
- Gegenwärtige Tendenz zur Nominalisierung am Beispiel eines ausgewählten Untersuchungsbereichs 
- Kontrastive Betrachtung umgangssprachlicher Kollokationen im Deutschen und Tschechischen 



 

- Strategien der Wissensvermittlung in populärwissenschaftlichen Texten 
- „Semantische Kämpfe“ im politischen Sprachgebrauch – am Beispiel eines aktuellen gesellschaftlichen 
Diskurses 
 
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 
Návrh témat rigorózních prací: 
- Dějiny jazykové reflexe od 17. století do současnosti  
- Vliv Michela Foucaulta na německojazyčnou diskurzivní lingvistiku 
- Vliv angličtiny na současnou německou literaturu 
- Romantische Ironie und das Ironiekonzept bei Thomas Mann  
- Wie kann man eine "Poetik der Vielsprachigkeit" definieren?  
- Aspekte der Mehrsprachigkeit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 
- Bilder und Metaphern im Europa-Diskurs 
 
 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 
Státní rigorózní zkouška se na Filozofické fakultě JU řídí Řádem rigorózního řízení z 12. 12. 2018. 
Státní rigorózní zkouška má ústní formu a skládá se: 
a) z obhajoby rigorózní disertace 
b) z rigorózní zkoušky zaměřené na metodologii, teoretické a filozofické aspekty oboru 
c) z rigorózní zkoušky příslušné oborové disciplíny, do níž spadá předložená práce 
Ke státní rigorózní zkoušce předloží uchazeč soupis prostudované odborné literatury. 
 

 
 
 

Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení studijního plánu Německý jazyk a literatura – studijní plán A1 
Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů vyučující 

dop. 
roč./sem. 

Typ 
předm. 

Současné lingvistické směry 28p Zk  4 doc. Mgr. Miroslava 
Aurová, Ph.D. 

1 ZS ZT 

Dějiny německy psané 
literatury I 

28p+14s Zp, Zk 6 doc. Dr. habil. Jürgen Eder 1 ZS PZ 

Lingvistika něm. odborného 
jazyka 

14p+14s Zp, Zk 4 doc. Dr. habil. Christine 
Pretzl 

1 ZS PZ 

Jazyková cvičení I 
 

28s Zp 4 Markéta Ederová, M.A. 1 ZS  

Dějiny německy psané 
literatury II 

28p+14s Zp, Zk 6 doc. Dr. habil. Jürgen Eder 1 LS PZ 

Vybrané kapitoly z německé 
syntaxe 

28s Zp 3 Mgr. M. Malechová, Ph.D. 1 LS PZ 

Vývoj a historie německého 
jazyka 

14p+28s Zk 6 doc. Dr. habil. Christine 
Pretzl 

1 LS PZ 

Odborný překlad II 
 

28s Zp 3 Markéta Ederová, M.A. 1 LS  

Jazyková cvičení II 
 

28s Zp 4 Markéta Ederová, M.A. 1 LS  

Dějiny německy psané 
literatury III 

28p+14s Zp, Zk 6 doc. Dr. habil. Jürgen Eder 2 ZS PZ 

Textová lingvistika a analýza 
diskurzu 

28s Zp 3 Markéta Ederová, M.A. 2 ZS  

Specializační seminář k DP I 
 

28s Zp 6 vedoucí DP  2 ZS  

Specializační seminář k DP II 
 

28s Zp 12 vedoucí DP  2 LS  



 

CELKEM 
 

  67    

 
Povinně volitelné předměty (4 kredity) 
Přeshraniční spolupráce 28s Zp 4 Markéta Ederová, M.A. ZS  
Jazyk a společnost 28s Zp 4 Mgr. M. Malechová, Ph.D. ZS  
Kontrastivní lingvistika 
 

14p+14s Zp 4 Mgr. M. Malechová, Ph.D. ZS  

Odborný překlad I 
 

28s Zp 3 Markéta Ederová, M.A. ZS  

Sémiotika a filozofie jazyka 28p Zp 4 Mgr. David Skalický, Ph.D. ZS  
Literární komparatistika 28p Zp 3 prof. PhDr. Dalibor 

Tureček, CSc. 
ZS  

Literární teorie I 28p Zp 3 prof. PaeDr. Vladimír 
Papoušek, CSc. 

ZS  

Metody lingvistického 
výzkumu 

28s Zp 3 Mgr. Helena Lohrová, 
Ph.D. 

ZS  

Kontrastivní frazeologie 
 

28s Zp 4 Mgr. M. Malechová, Ph.D. ZS  

Teorie překladu 
 

14p+14s Zk 4 doc. PhDr. Ladislav Nagy, 
Ph.D. 

ZS  

Vybrané kapitoly z německé 
syntaxe 

28s Zp 3 Markéta Ederová, M.A. LS  

Umělecký překlad 
 

28s Zp 3 Markéta Ederová, M.A. ZS  

Kulturněhistorický seminář 
Bayern-Böhmen-Sachsen 

28s Zp 4 doc. Dr. habil. Jürgen Eder LS  

Migrační literatura 
 

28s Zp 4 doc. Dr. habil. Jürgen Eder LS  

Literární kritika 
 

28s Zp 3 prof. PaeDr. Michal Bauer, 
Ph.D. 

LS  

Literární teorie II 
 

28p Zk 4 prof. PaeDr. Vladimír 
Papoušek, CSc. 

LS  

Pragmatika 
 

28p Zk 4 Mgr. Jana Kozubíková 
Šandová, Ph.D. 

LS  

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 
V rámci této skupiny předmětů je třeba zapsat a splnit předměty za 4 kredity. 

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 
 
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Obhajoba může být vedena 
v českém, nebo německém jazyce podle toho, ve kterém z těchto jazyků byla napsána diplomová práce. Státní 
závěrečná zkouška se skládá z těchto součástí:  
 
Německá lingvistika: lingvistika německého odborného jazyka, syntax německého jazyka, vývoj a historie 
německého jazyka, textová a diskurzivní lingvistika – ústní zkouška  
 
Německá literatura: dějiny německy psané literatury od počátků do současnosti, literární teorie - ústní zkouška  
 
Dosažení úrovně německého jazyka C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je 
testováno důkladnou klauzurní zkouškou – písemná zkouška (klauzura). 
 
Další studijní povinnosti 
 



 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 
Návrhy témat diplomových prací: 
- Prostředky koherence odborného textu 
- Syntaktické kondenzace v odborném textu 
- Prostředky vertikálního členění v kompozici odborného textu 
- Literární text jako performativ 
- Koncept interpretační instituce v literární teorii 
- Vergleich der tschechischen und der deutschen Fachtexte 
- „Falsche Freunde“ und ihre Interpretation 
- Aktuelle Tendenzen der österreichischen Standardsprache  
- Kontrastive Phraseologie im Bereich des Alltagsdiskurses 
- „Belastete Wörter“ in den deutsch-tschechischen Beziehungen 
- Sprachbilder und Metaphern im aktuellen Flüchtlingsdiskurs 
- Was versteht man heute unter "Weimarer Klassik"?  
- Welche medizinischen Diskurse gibt es in der deutschen Literatur  des 19. Jahrhunderts?  
- Formen des Humors in der bayerischen Literatur des 20. Jahrhunderts 
- Umgang mit der jüngsten Geschichte in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Beispiele und Analysen 
- Wortbildungsstrategien der medialen Schriftsprache 
- Gegenwärtige Tendenz zur Nominalisierung am Beispiel eines ausgewählten Untersuchungsbereichs 
- Kontrastive Betrachtung umgangssprachlicher Kollokationen im Deutschen und Tschechischen 
- Strategien der Wissensvermittlung in populärwissenschaftlichen Texten 
- „Semantische Kämpfe“ im politischen Sprachgebrauch – am Beispiel eines aktuellen gesellschaftlichen 
Diskurses 
 
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 
Návrh témat rigorózních prací: 
- Dějiny jazykové reflexe od 17. století do současnosti Vliv Michela Foucaulta na německojazyčnou diskurzivní 
lingvistiku 
- Romantische Ironie und das Ironiekonzept bei Thomas Mann  
- Vliv angličtiny na současnou německou literaturu 
- Wie kann man eine "Poetik der Vielsprachigkeit" definieren?  
- Aspekte der Mehrsprachigkeit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 
- Bilder und Metaphern im Europa-Diskurs 
 
 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 
Státní rigorózní zkouška se na Filozofické fakultě JU řídí Řádem rigorózního řízení z 12 .12 .2018. 
Státní rigorózní zkouška má ústní formu a skládá se: 
a) z obhajoby rigorózní disertace 
b) z rigorózní zkoušky zaměřené na metodologii, teoretické a filozofické aspekty oboru 
c) z rigorózní zkoušky příslušné oborové disciplíny, do níž spadá předložená práce 
Ke státní rigorózní zkoušce předloží uchazeč soupis prostudované odborné literatury. 
 

 
 
 

Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení studijního plánu Německý jazyk a literatura – studijní plán A2 
Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 
Dějiny německy psané 
literatury I 

28p+14s Zp, Zk 6 doc. Dr. habil. Jürgen Eder 1 ZS PZ 

Lingvistika něm. odborného 
jazyka 

14p+14s Zp, Zk 4 doc. Dr. habil. Christine 
Pretzl 

1 ZS PZ 

Dějiny německy psané 
literatury II 

28p+14s Zp, Zk 6 doc. Dr. habil. Jürgen Eder 1 LS PZ 



 

Vybrané kapitoly z německé 
syntaxe 

28s Zp 3 Mgr. M. Malechová, Ph.D. 1 LS PZ 

Vývoj a historie německého 
jazyka 

14p+28s Zk 6 doc. Dr. habil. Christine 
Pretzl 

1 LS PZ 

Dějiny německy psané 
literatury III 

28p+14s Zp, Zk 6 doc. Dr. habil. Jürgen Eder 2 ZS PZ 

Vybrané kapitoly z německé 
syntaxe II 

28s Zk 4 Mgr. M. Malechová, Ph.D. 2 ZS PZ 

Odborný překlad II 
 

28s Zp 3 Markéta Ederová, M.A. 2 LS  

CELKEM 
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Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 
 
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Obhajoba může být vedena 
v českém, nebo německém jazyce podle toho, ve kterém z těchto jazyků byla napsána diplomová práce. Státní 
závěrečná zkouška se skládá z těchto součástí:  
 
Německá lingvistika: lingvistika německého odborného jazyka, syntax německého jazyka, vývoj a historie 
německého jazyka – ústní zkouška  
 
Německá literatura: dějiny německy psané literatury od počátků do současnosti, literární teorie - ústní zkouška  
 



 

Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Fakulta Filozofická fakulta 
Název studijního programu Německý jazyk a literatura 
Jméno a příjmení Jürgen Eder Tituly doc. Dr. habil.  
Rok narození 1955 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 

 - Garant studijního programu 
 - Dějiny německy psané literatury I-III (přednášející, vede seminář) 

  Kulturněhistorický seminář Bayern-Böhmen-Sachsen (vede seminář) 
  Migrační literatura (vede seminář) 

 - Vedení bakalářských a diplomových prací 
Údaje o vzdělání na VŠ  
1980 – 1986: Univerzita Augsburg, obory Dějiny novější německé literatury, Novější dějiny, Filozofie (Mag.) 
1990: dizertace (Dr.phil.), Univerzita Augsburg ‚Allerlei Allotria‘. Grundzüge und Quellen der Essayistik bei 
Thomas Mann  
1998: habilitace (Dr. habil.), Univerzita Augsburg: Geselligkeit. Die Gestaltung eines literarischen Themas 
zwischen 1750 und 1815 
2008: udělen titul doc. na FF MU v Brně 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
1986 – 1998: Univerzita Augsburg, Katedra Novější německé literatury, asistent 
1999 – 2005: Univerzita Augsburg, Katedra Novější německé literatury, docent  
09/2005 – 08/2010: PF JU v Českých Budějovicích, Katedra germanistiky, vedoucí 
09/2010 – 2012: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav germanistiky, ředitel 
01/2013 – dosud: FF JU v Českých Budějovicích, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky, 
docent literárních a kulturních věd 
 
Doc. Dr. habil J. Eder působí od roku 2010 až dosud jako garant bakalářského studijního programu Německý 
jazyk a literatura (dvouoborové studium) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Filozofické fakultě.  
 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 
Počet vedených obhájených bakalářských prací: 70 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 30 
Počet vedených obhájených disertačních prací: 14 

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací  
bez autocitací 

Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft 

1998 Univerzita Augsburg WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ 2 0 92 
   
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: 
 EDER, Jürgen. Politik und Literatur im 20. Jahrhundert. Ein notwendiger Diskurs. Saarbrücken: 

Akademikerverlag, 2017. 
 EDER, Jürgen. Raum er-lesen. Prolegomena zur Erschließung einer literarischen Region. In: Jaklová, 

Harnisch, Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und 
Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit. Praha: Nakladatelství ARSCI, 2019, S. 311-358. 
ISBN 978-80-7420-058-8. 



 

 EDER, Jürgen. Golo Manns “Wallenstein”. Eine Spuren-Suche im tschechischen Kontext. Brünner 
Beiträge. 2017, In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik Nr. 31, Heft 2, 2017 

 EDER, Jürgen. Böhmen liegt nicht nur am Meer. Das Werk von Libuse Monikova als mitteleuropäisches 
Projekt. In: Hgg. Carmine Chiellino/Szilvia Lengl: Interkulturelle Literatur in deutscher Sprache. Band 
2. Zehn Autorenporträts. Bern/Berlin u.a.: Peter Lang Verlag, 2016, S.135-161. 

 EDER, Jürgen. Liebe und Krieg in Sasa Stanisics „Wie der Soldat das Grammofon repariert“ und Nicol 
Ljubics „Meeresstille“. In: Hgg. Jürgen Eder/Zdenek Pecka: Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige 
Literatur im interkulturellen Kontext. Brno: Tribun EU, 2015, S.405-419. ISBN 978-80-263-0943-7. 

Působení v zahraničí 
1986 – 2005: Univerzita Augsburg (SRN)  
01 – 04/1993: Univerzita Vancouver (Kanada) 
 
Podpis  Připojuje se pouze, pokud v době předkládání 

věcného záměru nemá k JU žádný pracovně 
právní vztah. 

Datum  

 
Pozn.: 
(1) pp. / DPP / DPČ / jiný (specifikovat); pokud bude pracovně-právní vztah sjednán až v budoucnu (v průběhu 

akreditace studijního programu), uvádí se kromě typu tohoto vztahu také zkratka „bud.“. 
(2) Rozsah: U akademických pracovníků se uvádí celkový rozsah přímého působení akademického pracovníka 

na JU, v hodinách za týden podle § 79 zákoníku práce, přičemž se neuvádí rozsah případného působení na 
dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti. U vyučujících působících na JU pouze na dohodu 
o provedení práce či o pracovní činnosti nebo jinou formou se uvede rozsah jejich působení v hodinách za 
týden, popř. za semestr. Pracovní úvazek na smluvním zdravotnickém zařízení v případě studijních 
programů zdravotnického zaměření a na JU se počítá jako jeden pracovní úvazek. 

(3) Uvést „N“ u pracovního poměru uzavřeného na dobu neurčitou, v ostatních případech uvést měsíc a rok, 
do kdy je pracovní poměr uzavřen (mmrr). 

(4) Uvede se typ pracovně-právního vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program. 
(5) Analogicky k bodu (2); jedná se o tu část z celkového úvazku, kterou má vyučující na příslušné fakultě 

(např. pokud z celkového úvazku 40 h/týdně na JU tvoří 20 h/týdně úvazek na dané fakultě, uvede se „20“). 
U vyučujících působících na dané součásti vysoké školy pouze na dohodu o provedení práce či o pracovní 
činnosti nebo jinou formou se uvede rozsah jejich působení v hodinách za týden, popř. za semestr. 
 



 

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, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 
oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 
 

 
prof. PhDr. A. 
Jaklová, CSc., hlavní 
řešitelka 
 
doc. Dr. habil. J. 
Eder,  
M. Ederová, M.A., 
spoluřešitelé 
 
JU v Českých 
Budějovicích (hl. 
řešitel) – Univerzita 
Pasov 
 

 
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 

 
A: Program 

přeshraniční 
spolupráce ČR 

– Svobodný 
stát Bavorsko, 
Cíl EUS 2014–

2020 
Financováno 

EU 

 
 

2016–
2019 

 
Mgr. M. Malechová, 
Ph.D., spoluřešitelka  

 
TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation. 
Středoevropský výměnný projekt EU zaměřený na 
regionální spolupráci a mobility studentů a učitelů v síti 
univerzit v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé 
Hoře, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Makedonii, 
Moldavsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, 
Slovinsku, Srbsku atd. (celkem 15 zemí Evropy). Projekt 
propojuje germanistická pracoviště.  
 

 
A: Program   

CEEPUS   
Financováno 

EU 

 
2012–
2019 

 
doc. Dr. habil. 
Jürgen Eder, hlavní 
řešitel 
 
Univerzita Augsburg 
– Jihočeská 
univerzita 
 

 
Germanistische Partnerschaft (GIP) 

 
A: Program 
vzájemných 
studijních a 

přednáškových 
pobytů 

studentů a 
akademických 

pracovníků  
Financováno 

DAAD 
 

 
2011–
2019 

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 

Název subjektu 
z praxe, se kterým 
spolupráce 
probíhala. 

Uvádí se 2–5 nejvýznamnějších řešených projektů a 
dalších aktivit uskutečňovaných ve spolupráci s praxí, 
které se vztahují ke studijnímu programu. 

Uvádí se, ve kterých letech 
byl projekt řešen 

   
Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se 
studijním programem 



 

Mezinárodní workshop organizovaný třemi univerzitami (JU, Univerzitou Lipsko a Univerzitou Augsburg) na JU 
v Českých Budějovicích pod názvem Aspekte bayrisch-böhmisch-sächsischer Kultur in Geschichte und 
Gegenwart (leden 2017). 
 
Přednáška, diskuze: vedoucí kanceláře ERDV (Evropský region Dunaj-Vltava) v Linci Romana Sadravetz a 
manažerka Blanka Douchová – na téma Evropský region v současnosti; konáno v rámci překladatelského 
semináře Übersetzen und Dolmetschen: Europaregion Donau-Moldau (listopad 2016)  
 
Studentské divadlo UAG FF JU: Leonce und Lena (komedie podle G. Büchnera), nastudováno v němčině, 
Jihočeské divadlo Na Půdě; účast na mezinárodním festivalu studentských divadel Drehbühne, 12. a 26. 4. 
2017.  
 
Mezinárodní workshop organizovaný Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Augsburg 
na FF JU v Českých Budějovicích pod názvem Phantastisches Böhmen, Kubin - Meyrink  - Kafka (6. – 11. 11. 
2017) 
 
Seminář, diskuze: Dr. Simone Scharbert-Hemberger, téma: Auf Spurensuche in einer anderen Sprache; 
konáno v rámci překladatelského semináře Übersetzen und Dolmetschen, 1. 12. 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.  
 
Mezinárodní germanistická konference Jazyk a identita. Pořadatel UAG FF JU ve spolupráci s univerzitami v 
Augsburgu a Regensburgu, 19. – 23. 11. 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.  
 
 
Překladatelská činnost akademických pracovníků UAG FF JU – spolupráce na dvojjazyčných projektech a 
výstavách, např.:  
- GAŽI, Martin, PÁNEK, Jaroslav a PAVELEC, Petr (edd.). Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische 
Magnatenfamilie. Přeložili Markéta EDEROVÁ, Steffen BECKER, Ivan MAREK. České Budějovice: NPÚ, ÚPS v 
Českých Budějovicích, 2016 
- MORAWETZ, Michal. Romantik in Böhmen: Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg 
von Buquoy. Přeložila Markéta EDEROVÁ. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2017 
- JAKLOVÁ, A. a R. HARNISCH (eds.). 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. Praha: ARSCI, 2019 
- ŠEPTÁK, M. Zwischen Demokratie und Autoritarismus. Österreichische Innen- und Außenpolitik in den 
Jahren 1931 - 1934. Praha: Academia. (v tisku) 
Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 
Uvádí se další aktivity v rámci spolupráci s praxí, které nejsou uvedeny v předchozích částech. 

 
Pozn.: 
Uvádí se pouze tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost, která je vykonávána na JU, resp. na příslušné fakultě. 
Neuvádí se tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost, která je vyučujícími vykonávána na jiné instituci. Z hlediska 
časového určení se uvádí tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost: 

 u bakalářského studijního programu za poslední 3 roky; 
 u magisterského profesně zaměřeného studijního programu za poslední 3 roky; 
 u magisterského akademicky zaměřeného studijního programu za posledních 5 let; 
 u doktorského studijního programu za posledních 10 let. 



 

 


