
Univerzita Karlova 
Pedagogická fakulta  
Katedra germanistiky 
 

Vážené studentky, 
vážení studenti,        

                                            
nabízíme Vám studium specializace na německý jazyk 
v rámci studijního programu Učitelství pro 1. stupeň 
základní školy. Němčina je v Evropské unii nejčastějším 
mateřským jazykem a stále zůstává jedním 
z nejdůležitějších cizích jazyků.  Vzhledem k tomu, že se 
školní osnovy před dvěma lety změnily a na základních 
školách byl zaveden povinný druhý cizí jazyk, uplatnění 
němčinářů neustále roste. 

 V rámci studia specializace na německý jazyk 
rozvinete své komunikační dovednosti 
v němčině.  

 Osvojíte si poznatky ze základních disciplín 
germanistické lingvistiky – gramatiky, 
lexikologie, fonetiky. 

 Získáte přehled o dějinách německy psané 
literatury, zvláště pak literatury pro děti a 
mládež. 

 Budete mít možnost rozvíjet dovednosti 
didaktické a metodické s důrazem na výuku 
němčiny jako cizího jazyka na 1. stupni základní 
školy.  

Proč studovat specializaci na německý jazyk? 

 Výuka probíhá v malých skupinách a je tím 
pádem velice efektivní.  

 Naši studenti mají velké možnosti vyjíždět 
v rámci studia do zahraničí, například na 
semestrální až dvousemestrální studijní pobyty 
na prestižních zahraničních univerzitách v rámci 
programu ERASMUS+. 

 Absolventi specializace na německý jazyk mají 
vysoké uplatnění na trhu práce. Naprostá 
většina našich studentů získá práci v oboru již 
během studia.  
 

Studium specializace je zakončeno státní závěrečnou 
zkouškou z německého jazyka včetně obhajoby 
závěrečného projektu, ve kterém budete moci aplikovat 
poznatky a dovednosti získané ve studiu. 

Studium specializace předpokládá již zvládnuté základní 
znalosti němčiny, přibližně na úrovni B1. V případě, že 
se rozhodnete pro specializaci na německý jazyk, bude 
třeba projít ověřovacím testem, který Vám ukáže, zda 
Váš stupeň zvládnutí cizího jazyka je pro jeho další 
studium dostatečný. Testu není třeba se obávat, jsou 
v něm prověřovány jen základní znalosti.  

Rozřazovací test se bude psát v pondělí 4. září v 10:00 
v uč. č. R 118 

na adrese: Univerzita Karlova 
                    Pedagogická fakulta 
                    Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 
Nabídka předmětů (výběr): 

Jazyková cvičení 
Fonetika a fonologie 

Morfologie 
Syntax 

Lexikologie 
Reálie 

Literatura pro děti a mládež 
Literatura NJ 

Úvod do lingvodidaktiky 
Analýza textů 

Seminář k přípravě závěrečného projektu 

 
Vyučující  

PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.; PhDr. Tamara 
Bučková Ph.D.; Eva Markvartová, Ph.D.; PhDr. 

Pavla Nečasová Ph.D.; PaedDr. Dagmar Švermová; 
PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.; 
MA. Thomas M. Haupenthal. 

 
Pro informace a s případnými dotazy ke studiu se 
můžete obracet na garanta studia specializace na 

německý jazyk:  
Eva Markvartová, Ph.D. 

e-mail: 
eva.markvartova
@pedf.cuni.cz 

 
Na setkání 

s Vámi se těší 
pracovníci 

Katedry 
germanistiky. 
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Studijní prostředí Katedry germanistiky 
Katedra germanistiky sídlí v unikátních prostorách 
bývalého Millessimovského paláce, postaveného 
roku 1750 hrabětem Cavrianim s použitím zdiva 
gotického domu ze 14. stol., z něhož jsou 
v dnešním barokním paláci cihlové štíty, gotický 
portál a okna. Obrázek zachycuje učebnu č. 20.  
                       

 
 
Uplatnění absolventů oboru Učitelství pro 1. 
stupeň ZŠ se specializací na německý jazyk 
 
Studium je založeno na komplexním pojetí učitelské 
způsobilosti. Jeho těžiště je v pedagogicko-
psychologické a oborově-didaktické přípravě a ve 
studiu německého jazyka. Důraz je kladen také na 
osobnostní rozvoj studenta a na rozvíjení 
kompetencí důležitých pro úspěšné zvládnutí 
učitelské profese. Absolventi nacházejí velmi dobré 
uplatnění na 1. i 2. stupni základních škol běžného i 
alternativního typu.  

Úspěšné absolventky oboru Učitelství pro 1. 
stupeň ZŠ se specializací na německý jazyk 
řekly o studiu na Katedře germanistiky 
Univerzity Karlovy: 
 
„Na Pedagogickou fakultu UK jsem nastoupila před pěti 
lety. Při volbě specializace jsem tehdy váhala. Dnes ale 
svého rozhodnutí nelituju. Říká se: Kolik jazyků umíš, 
tolikrát jsi člověkem. Ve 21. stol. to platí dvojnásob. 
Jenže angličtinu dnes ovládá kdekdo. Proč tedy 
potencionálního zaměstnavatele nezaujmout právě 
znalostí němčiny – jazyka našich sousedů a významných 
obchodních partnerů? Díky studiu na katedře 
germanistiky jsem vybrousila své jazykové dovednosti, 
čímž se mi otevřely nové možnosti nejen při hledání 
uplatnění na trhu práce. Katedra mě navíc podporovala i 
v aktivitách organizovaných jinými institucemi. V pátém 
ročníku mám za sebou tříměsíční pobyt v německy 
mluvící rodině, jazykové kurzy v ČR i SRN, chystám se 
na didaktické kurzy a praxi na německou základní školu. 
Každá z těchto zkušeností mi přinesla něco, z čeho se 
můžu těšit - zkušenosti, zážitky, znalosti a nové přátele. 
Nevím, jestli bych o to vše nepřišla, kdybych se před pěti 
lety rozhodla jinak…“ 

(Irena Havlíčková) 
 
 „Svůj výběr specializace německý jazyk k oboru 
Učitelství pro 1. st. ZŠ hodnotím kladně. Je málo 
pedagogů, kteří jsou zaměřeni na německý jazyk na 
prvním stupni ZŠ, což je v dnešní době velké plus. Díky 
studiu jsem se také odhodlala vyjet studovat do 
zahraničí  - do Berlína. Kdybych němčinu nestudovala, 
nikdy bych nevyjela. Díky mé specializaci jsem totiž měla 
motivaci jazyk zlepšit. Berlín nebyl mým jediným 
zahraničním výjezdem, pracovala jsem také jako 

animátorka v jednom německém letním kempu, ve 
kterém jsem si mohla vyzkoušet práci s německými 
dětmi. Přestože pobyty v zahraničí nebyly jednoduché, 
nelituji, naopak jsem na sebe pyšná a navíc mám 
německý jazyk na vyšší úrovni. Já osobně již na jedné 
pražské škole učím, němčina se tu však učí na druhém 
stupni, a tak učím tam. Jsem ráda, že se němčině mohu 
stále věnovat. Velmi dobrým přivýdělkem je pro mě 
soukromá individuální výuka němčiny. Navíc si myslím, 
že pokud někoho práce učitele neosloví, má mnohem 
širší možnosti na trhu práce, pokud má vystudovaný cizí 
jazyk. Všem specializaci německý jazyk doporučuji.“ 

(Eliška Bartůňková) 
 

„Specializaci na německý jazyk jsem úspěšně 
absolvovala letos v zimě. Pracuji jako třídní učitelka ve 2. 
ročníku ZŠ. Během studia jsem využila možnost 
vycestovat v rámci programu Erasmus a to do Berlína na 
zimní semestr, což byla úžasná zkušenost. Toto město 
jsem si oblíbila natolik, že když se o rok později naskytla 
příležitost odjet tam znovu na měsíční jazykový kurz, 
vůbec jsem neváhala a přihlásila se. Nyní jsem v pátém 
ročníku a plánuji vycestovat ještě jednou a to v rámci 
programu Erasmus + na praktickou stáž.“ 

(Aneta Slačíková) 
 


