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ÚSTAV CIZÍCH JAZYKŮ (ÚCJ) 

Akademický rok 2016 / 2017  

Kombinované studium/ Nefilologické obory. Netýká se studentů Učitelství 1. st. ZŠ 

PLATÍ POUZE PRO STUDENTY 1. roč. v AR 2016/ 2017 
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Testuje: PhDr. Jan Schneider, Ph.D.  
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1.  Uznávání zkoušek 

Od 1. 8. 2015 zajišťuje Ústav cizích jazyků: 

- výuku NJ nefilologických oborů ( jen v prezenčním studiu).   

- a učitelství pro 1. stupeň ZŠ (výuka v prezenčním studiu, konzultace v KS).  

Vyučující v KS: PhDr. Jan Schneider, Ph.D.  

- konání zkoušky z německého jazyka v rámci absolvování studia doktorských studijních 

programů na  PdF (viz Úřední deska  PdF, Dokumenty a normy: Směrnice děkana 

3S/2010 - Zásady konání zkoušky z cizího jazyka v rámci absolvování studia 

doktorských studijních programů na PdF UP v Olomouci). 

V případě dotazů ke STAGu se můžete obrátit na paní Lucii Weberovou, sekretářku katedry a 

koordinátorku STAGu: lucie.weberova@upol.cz 

Postup pro uznávání zápočtů a zkoušek: 

1/ na webu http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/sablony.htm si stáhněte a vyplňte formulář Žádost 

o uznání zkoušek 

 

2/  jako doklad pro uznání zápočtu či zkoušky si připravte:  

- index  

- Diploma Supplement nebo jiné potvrzení ze studijního oddělení na fakultě, 

na které jste příslušný předmět absolvovali. 

- certifikát jazykové zkoušky 

 

3/ s těmito dokumenty se dostavte k PhDr. Janu Schneiderovi (vyučující cizího jazyka pro nefilology 

v KS na ÚCJ). Ten doporučí uznání Vaší žádosti, pokud tato koresponduje s požadavky PdF UP, a 

ředitel Ústavu cizích jazyků  doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc.  nebo jeho zástupkyně Mgr. Linda 

Chmelařová, Ph.D. poté na základě tohoto doporučení zápočet či zkoušku uzná. 

 

4/ Vše pak zanesete na studijní oddělení referentce Vašeho oboru, která Vám předmět zapíše do 

STAGu. 

 

V případě žádostí o uznání zkoušek, které byly vykonány na jiné univerzitě či vysoké škole, je nutné 

dodat i sylaby. Přičemž nelze uznat zápočty a zkoušky starší než 3 roky před podáním žádosti o 

uznání a zkoušky. 

Děkan PdF UP nemůže uznat zkoušku postupem dle čl. 27 SZŘ UP, pokud byla zkouška 

vykonaná ve studijním programu uskutečňovaném na Univerzitě Palackého či jiné 

vysoké škole v České republice či zahraniční hodnocena stupněm „E“ nebo „dobře“. 

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/prov-normy-dekana/2010/2S_2007_01_VIT_Se_Kle_adapt_VIT.doc
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V případě uznání předmětu, který byl již jednou splněn na PdF, je nutné doložit doklad o splnění 

(index). 

2. Základní informace k zápočtu. 

 

Zkratky pro jednotlivé obory. Ve STAGu pod těmito kódy. 1. roč. 2016/ 2017  
UCJ/KBC1, UCJ/KBC2. 
 
Testující: 
PhDr. Jan Schneider, Ph.D. 

 

Najdete nás: ÚSTAV CIZÍCH JAZYKŮ,  Žižkovo nám. 5, Olomouc, 4. patro 

 

Cizí jazyk je zařazen do předmětů kategorie B - povinně volitelných.  

Ústav cizích jazyků nezajišťuje výuku, studenti jsou pouze testováni.  

Doporučujeme navštěvovat příslušný jazykový kurz mimo univerzitu, či využít nabídky 

Centra celoživotního vzdělávání PdF UP, které ve spolupráci s ÚCJ pořádá placený Intenzivní 

jazykový kurz (pátek nebo sobota). Tento kurz je zaměřen na cílenou přípravu k písemné části 

- testu z obecného jazyka (KBC1). 

Bližší informace u vyučující PhDr. Jindřišky Závodné, na webu nebo na nástěnce CŽV 

(přízemí, hlavní budova PdF). 

 

Předběžné termíny zápočtových testů v zimním semestru: 
Budou zveřejněny společně s učebnou ve STAGu a postupně zpřístupňovány. 

Každý student může využít řádný termín a dva opravné (celkem 3 možnosti). 

Celkem budou vypsány v každém semestru minimálně 4 termíny, které budou rovnoměrně 

rozvrženy během celého akademického roku, ale převážně ve zkouškovém období. 

 

Shrnutí informací zápočtu a zkoušce z němčiny pro studenty nefilologických oborů: 
Posluchači bakalářského studia mají povinnost vykonat zkoušku z cizího jazyka do konce 

3.semestru a posluchači magisterského studia do konce 4.semestru.   

Zápočet je udělen za test z obecného jazyka z požadovaných lekcí. (UCJ/KBC1).   

Následuje zápočet před zkouškou a ústní zkouška (UCJ/KBC2).  

Zápočet před zkouškou získáte za úspěšně napsaný test z obecného jazyka z příslušných lekcí 

(4, 5, 6). 

Ústní zkouška: Požadavky budou ještě upřesněny. 

Na zápočet a zkoušku se zapisujete do STAGu na termíny, které vypisuje PhDr. Jan 

Schneider.  

Na zkoušku se zapisujete až po úspěšném vykonání zápočtového testu a udělení zápočtu před 

zkouškou!   

 

V testu se ověřuje:  

 

 Znalost gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím různých typů cvičení 

z požadovaných lekcí.   

 Celková doba trvání testu je 90 minut. Můžete používat slovníky. 

 Minimální % úspěšnost je 60%. 

 Testy se píší podle vypsaných termínů.  

 Prosím, sledujte průběžně nabídku termínů ve STAGu. 

 Testy se konají v určené učebně na hlavní budově PdF, Žižkovo nám. 5, Ústav cizích 

jazyků, 4. patro. Informace o místě konání se objeví ve STAGu u příslušného termínu. 
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 Studenti mají nárok na 1 řádný termín a dva opravné. Prosím, seznamte se 

s požadavky a potom rozvrhněte síly na přípravu a slaďte ji s vypisovanými termíny.  

 Pokud nevyhovíte požadavkům v prvním semestru, můžete si předmět KBC1 zapsat 

znovu v dalším akademickém roce (v ZS), ale bez zápočtu KBC1 nemůžete 

absolvovat zkoušku ve druhém semestru. Tudíž si musíte zapsat podruhé i KBC2. 

 

Seznam povinné studijní literatury: 

Studio d A2 cvičebnice, Fraus, Plzeň 2007, ISBN 978-80-7238-641-3 

Studio d A2 učebnice, Fraus, Plzeň 2006, ISBN 80-7238-546-1 

 

V zimním semestru budou požadovány k testu: lekce 1, 2, 3 

V letním semestru: lekce 4, 5, 6 

 

Doplňková studijní literatura: 

 

Drmlová D. a kol.: Německy s úsměvem nově, Plzeň, Fraus 2009 

Höppnerová V.: Němčina pro jazykové školy nově, Plzeň, Fraus 2010  

Sprechen Sie Deutsch? 1, 2 , Vydavatelství Polyglot 2002 

 

Při výběru doplňkové studijní literatury jsme vycházeli z předpokladu, že většina studentů studuje 

samostatně doma, a proto jsme dali přednost klasickým učebnicím, kde je gramatika vysvětlena 

česky. Součástí učebnic jsou pracovní sešity se cvičeními a klíčem. 

Na našem trhu existuje řada jiných učebnic, které můžete používat, záleží na Vašich možnostech a 

zaměření.  

Učebnice můžete samozřejmě kombinovat, ale doporučujeme vybrat si jednu řadu od jednoho 

autora.   

 

Další doporučená a doplňková studijní literatura: 

 

Berglová, Formánková, Mašek: Moderní gramatika němčiny, Fraus Plzeň 2002 

Langenscheidts Großwörterbuch, Deutsch als Fremdsprache, Langenscheidt KG, Berlin und 

München 1993 

Die neue Rechtschreibung, Compact Verlag, München 1997 

Gerngroß, Krenn, Puchta: Grammatik kreativ, Langenscheidt KG, Berlin und München 1999 

Helbig, Buscha: Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München 2000 

EM neu Übungsgrammatik, Max Hueber Verlag 2006 

 
Hlavní gramatické okruhy, které se objevují v požadovaných lekcích učebnice Studio d/ A2, 

a které budou mimo jiné obsahem testů: 

 

Lekce 1 

 

Vedlejší věty s weil (Slovosled) 

Stupňování přídavných jmen a příslovcí 

Srovnávací věty a wie  a als 

 

Lekce 2 

 

3. pád: přivlastňovací zájmena, koncovky přídavných jmen 

Vedlejší věty s dass (Slovosled) 

2. pád s koncovkou –s 
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Lekce 3 

 

Způsobová slovesa, sollen 

 

Lekce 4 

 

Zvratná slovesa a zájmena (sich ausruhen) 

Časová příslovce (zuerst, dann, …) 

Slovesa s předložkami (sich freuen auf)  

Neurčitá zájmena (niemand, wenige, alle, ……) 

 

Lekce 5 

 

Nepřímé otázky ve vedlejších větách (ob – Sätze, W – Fragen) 

Přídavná jména bez členu: 1. a 4. pád 

 

Lekce 6 

 

3. pád: osobní zájmena 

Vedlejší věta vztažná 

Vztažná zájmena v 1. a 4. pádě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K o n t a k t y 

 

PhDr. Jan Schneider, Ph.D. 

telefon: 585 635 930 

email: jan.schneider@upol.cz 

 

Prosím, sledujte průběžně STAG! 

I během semestru může dojít k drobným organizačním změnám! 

V případě nejasností mě kontaktujte mailem. 

Do předmětu mailu napište kód předmětu, svoje jméno a stručnou formulaci problému. 

Příklad: KBC1_ POSPISILOVA_DOTAZ_ZP 
_______________________________________________________ 
PhDr. Jindřiška Závodná, lektor německého jazyka, ÚCJ 
 

Prosinec 2016 


