
Úspěšné studentky a absolventky studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se 

specializací na německý jazyk řekly o svém 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, studentka 5. ročníku 

 

 

 „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. Velm i 

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, studentka 5. ročníku 

 



 

„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, absolventka 


