
Milé studentky, milí studenti, 
 
vítáme Vás na Katedře germanistiky FF v Olomouci! 
 
Nezapomeňte se prosím zapsat přes Portál/STAG do přednášek a seminářů; v prvním ročníku Vám 
v zimním semestru doporučujeme navštěvovat následující předměty: 
 
V letošním roce byste v zimním semestru měli mít zapsáno: 
 
Z povinného základu: 
 
- přednáška: Deutsche Sprachgeschichte 1 - Vorlesung (VJ1) - 2kr - předmět je zatím vyučován 
každoročně v zimním semestru, pokud můžete, zapište si ho v prvním ročníku 
 
- seminář Neue wissenschaftliche Ansätze in der Linguistik (NTLS) – 4 kr - předmět je vyučován 1x za 
2 roky! 
 
U předmětů povinného základu Vám vždy doporučujeme zapsat si je v roce/semestru, kdy jsou 
vypsány), jelikož mnohé z nich se nabízí pouze 1x za dva roky. 
 
v rámci povinně volitelných předmětů velmi doporučujeme tyto: 
 
- seminář Deutsche Sprachgeschichte 1 - Seminar  (VJS1)- 4kr - předmět je zatím vyučován 
každoročně v zimním semestru, pokud můžete, zapište si ho v prvním ročníku 
- seminář: Kontrastive Liguistik (KLG) - 4 kr - předmět je vyučován 1x za 2 roky! (Pokud byste měli 
v modulu Rozšiřující základ – povinně volitelné předměty naplánován dostatek jiných předmětů, 
můžete si tento předmět zapsat do modulu lingvistického jako LGS34.) 
- seminář: Regionale Literatur und ihre Erforschung (RLT) – 4 kr. - předmět je vyučován 1x za 2 roky! 
(Pokud byste měli v modulu Rozšiřující základ – povinně volitelné předměty naplánován dostatek 
jiných předmětů, můžete si tento předmět zapsat do modulu literárního jako LS31.) 
 
Studentům samostatného studijního programu nebo programu maior rovněž doporučujeme:  
- přednáška Fachsprache – 3kr (předmět je vyučován 1x za 2 roky). Aby Vám tento předmět spadl do 
kategorie B-předmětů, musíte si ho zapsat pod kódem LGP34. 
 
V prvním ročníku si nezapisujte předmět: KGN/KRX3 – Schriftliche Klausur 
 
Ostatní předměty si můžete vybírat dle vlastního zájmu, tak abyste naplnili požadované počty kreditů 
v jednotlivých segmentech/modulech.  
Souhrnný rozvrh všech předmětů katedry i s jejich kódy pro zápis do STAGu naleznete zde: 
https://germanistika.upol.cz/…ag/ 
Při výběru předmětů si dejte pozor, abyste si omylem nezapsali předměty určené pouze pro bakaláře; 
tyto předměty, by se Vám pak započítaly pouze do C-předmětů. 
Pokud jste studovali bakalářské studium Německé filologie v Olomouci, nezapisujte si znovu předměty, 
které jste absolvovali již během bakalářského studia! 
 
V případě nejasností či jakýchkoliv problémů s rozvrhem (nebo v případě plné kapacity předmětů 
apod.) se můžete obrátit emailem na asistentku katedry, Mgr. Annu Mácovou (anna.macova@upol.cz).  
 
 
Hodně úspěchů ve studiu Vám za vyučující katedry germanistiky přeje 
 
Mgr. Milan Horňáček, Ph.D. - vedoucí katedry germanistiky 
Mgr. Anna Mácová - sekretariát katedry germanistiky FF UP 
 


