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„Studenti a studentky germanistiky se věnují řadě 
aktivit v rámci studentského spolku Fachschaft
Germanistik Prag, který funguje jako platforma pro 
setkávání, pro vzájemnou podporu během studia
a efektivní komunikaci mezi studenty a pedagogy. 
Fachschaft aktivně podporuje mj. mezinárodní 
germanistickou studentskou konferenci PRAGESTT. 
Koná se již od roku 2011 vždy na jaře a účastní se jí 
(nejen) studentky a studenti z celého světa, aby 
představili výsledky svých literárně i lingvisticky 
zaměřených výzkumů. Setkávání nad zajímavými 
tématy s němčinou a germanistikou jako společným 
jmenovatelem nás inspiruje. Těšíme se i na Vás!“

Olga Bálková
Fachschaft Germanistik Prag

https://german.ff.cuni.cz/cs/
https://www.facebook.com/germanistikprag/


„was haben wir denn
gemeinsames als unsere
sprache und literatur?“

Co je součástí studia?

Jacob Grimm (1854)

Germanistika na FF UK

Program Germánská a severoevropská studia, 
specializace Germanistika (Bc. i Mgr.)

❖ Lingvistická složka: rozvoj praktických znalostí jazyka, 
schopností jej analyzovat a vhodně používat, základy 
překladatelské praxe.

Proč studovat právě u nás?

❖ Máme pedagogicky i vědecky kvalitní tým.

❖ Jsme otevřeni zájemcům se základními předpoklady
a motivací na sobě pracovat.

❖ Působí u nás rodilí mluvčí a hostují kolegové z řady 
domácích i zahraničních univerzit.

❖ Podporujeme studijní stáže v zahraničí;
v programu Erasmus+ máme 16 partnerů.

❖ Studenty zapojujeme do vědy, popularizační práce
a do spolupráce s pražskými kulturními institucemi.

❖ Studentský spolek Fachschaft Germanistik Prag je silnou 
komunitou lidí udržující kontakt i daleko za hranice 
samotného studia.

Jak se uplatňují absolventi?

❖ Ve veřejnoprávní sféře a orgánech EU v oblasti kultury 
a vzdělávání, v diplomatických institucích.

Programy Německý jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání (Bc.) a Učitelství něm. jazyka a literatury (Mgr.)

❖ studium německého jazyka, literatury a kultury;
lze studovat samostatně i v kombinaci s jiným programem

❖ lze studovat v kombinaci s jiným učitelským programem

❖ Literárně- a kulturněvědná složka: seznámení s dějinami 
německé literatury v kulturně-dějinném kontextu; rozvoj 
schopností pracovat s různými typy textů.

❖ Reálie: uvedení do kultury, dějin, filozofie a aktuální 
společenské situace německy mluvících zemí.

❖ Volitelné předměty dle vlastního zájmu z nabídky 
germanistiky či celé univerzity.

❖ Učitelské studium zahrnuje vybrané oborové předměty
a kvalitní didaktickou a pedagogicko-psychologickou 
průpravu zaměřenou na učitelské povolání.

❖ V médiích, nakladatelstvích, v PR oblasti či jako 
překladatelé a tlumočníci.

❖ Po učitelském studiu nebo dodatečné
pedagogicko-didaktické průpravě jako učitelé.

❖ V akademické sféře.



„was haben wir denn
gemeinsames als unsere
sprache und literatur?“

Co je součástí studia?

Jacob Grimm (1854)

Germanistika na FF UK

Program Germánská a severoevropská studia, 
specializace Germanistika (Bc. i Mgr.)

❖ Lingvistická složka: rozvoj praktických znalostí jazyka, 
schopností jej analyzovat a vhodně používat, základy 
překladatelské praxe.

Proč studovat právě u nás?

❖ Máme pedagogicky i vědecky kvalitní tým.

❖ Jsme otevřeni zájemcům se základními předpoklady
a motivací na sobě pracovat.

❖ Působí u nás rodilí mluvčí a hostují kolegové z řady 
domácích i zahraničních univerzit.

❖ Podporujeme studijní stáže v zahraničí;
v programu Erasmus+ máme 16 partnerů.

❖ Studenty zapojujeme do vědy, popularizační práce
a do spolupráce s pražskými kulturními institucemi.

❖ Studentský spolek Fachschaft Germanistik Prag je silnou 
komunitou lidí udržující kontakt i daleko za hranice 
samotného studia.

Jak se uplatňují absolventi?

❖ Ve veřejnoprávní sféře a orgánech EU v oblasti kultury 
a vzdělávání, v diplomatických institucích.

Programy Německý jazyk a literatura se zaměřením na 
vzdělávání (Bc.) a Učitelství něm. jazyka a literatury (Mgr.)

❖ studium německého jazyka, literatury a kultury;
lze studovat samostatně i v kombinaci s jiným programem

❖ lze studovat v kombinaci s jiným učitelským programem

❖ Literárně- a kulturněvědná složka: seznámení s dějinami 
německé literatury v kulturně-dějinném kontextu; rozvoj 
schopností pracovat s různými typy textů.

❖ Reálie: uvedení do kultury, dějin, filozofie a aktuální 
společenské situace německy mluvících zemí.

❖ Volitelné předměty dle vlastního zájmu z nabídky 
germanistiky či celé univerzity.

❖ Učitelské studium zahrnuje vybrané oborové předměty
a kvalitní didaktickou a pedagogicko-psychologickou 
průpravu zaměřenou na učitelské povolání.

❖ V médiích, nakladatelstvích, v PR oblasti či jako 
překladatelé a tlumočníci.

❖ Po učitelském studiu nebo dodatečné
pedagogicko-didaktické průpravě jako učitelé.

❖ V akademické sféře.



GERMANISTIKA

german.ff.cuni.cz

#germanistikprag

Ústav germánských studií

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

nám. Jana Palacha 1/2

116 38 Praha 1

„Studenti a studentky germanistiky se věnují řadě 
aktivit v rámci studentského spolku Fachschaft
Germanistik Prag, který funguje jako platforma pro 
setkávání, pro vzájemnou podporu během studia
a efektivní komunikaci mezi studenty a pedagogy. 
Fachschaft aktivně podporuje mj. mezinárodní 
germanistickou studentskou konferenci PRAGESTT. 
Koná se již od roku 2011 vždy na jaře a účastní se jí 
(nejen) studentky a studenti z celého světa, aby 
představili výsledky svých literárně i lingvisticky 
zaměřených výzkumů. Setkávání nad zajímavými 
tématy s němčinou a germanistikou jako společným 
jmenovatelem nás inspiruje. Těšíme se i na Vás!“

Olga Bálková
Fachschaft Germanistik Prag

https://german.ff.cuni.cz/cs/
https://www.facebook.com/germanistikprag/



