
Vítejte na KNJ!



 Co lze studovat

 Přihláška a přijímací řízení

 Jak vypadá studium



Typy studijních programů

Jednooborové 

(completus)

Dvouoborové (sdružené) 

– hlavní (maior) a 

vedlejší (minor)



Oborové studium – strukturované (3 roky bak, 2 roky 
mag)

 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání –
jednooborové studium (obor+uč.propedeutika: 
ped, psych, fil, inform, manag…), PS, KS -
následuje Mag. Učitelství NJ pro ZŠ – PS, KS

 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání–
dvouoborové studium (2 obory+ 
uč.propedeutika) - PS, KS (jen s Dě, RJ, Sp, VZ) 
následuje Mag. Učitelství NJ pro ZŠ – PS, KS (jen 
s AJ, Dě, RJ, VZ)

kombinace PS: AJ, ČJ, Dě, FJ, Fy, Hv, Ch, Ma, Ov, 
Př, RJ, Sp, Te, VV, VZ (výchova ke zdraví), Ze



Výsledky přijímacího řízení 

2020

 https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/zpra

vy/podminky/Prijimaci_rizeni_PdF-BcMgr_-_zprava-

podminky.pdf

Informace o počtech přihlášek, o počtech studentů, kteří se 

dostavili k přijímacím testům, a o počtech přijatých v 

jednotlivých programech

https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/zpravy/podminky/Prijimaci_rizeni_PdF-BcMgr_-_zprava-podminky.pdf


Další možnost studia jazyka

– Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – 5-leté 

magisterské nestrukturované –PS i KS, 

v jazyce kvalifikace pro 1. stupeň (možnost 

zvyšování kvalifikace v rámci CŽV)

– Učitelství pro MŠ – 3-leté bakalářské - PS i 

KS



Celoživotní vzdělávání

Rozšiřující studium

3-leté rozšiřující pro ZŠ

2- leté rozšiřující pro ZŠ(z 1. st. na 2. st.)

1-leté rozšiřující pro SŠ (z 2st. na 3.st.)

Aktuální nabídka: od 1.3.2021

Přihlášky: od 1.3. (zpravidla do konce srpna)



Přijímací řízení
Veškeré informace o nabízených oborech, 

podávání přihlášek a průběhu přijímacího 

řízení:

http://www.ped.muni.cz/studium/pro-

uchazece-o-studium/

Přijímací řízení 2021/2022

http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/


Přihláška

elektronická přihláška – 600,- Kč (v rámci 

jedné přihlášky až 3 studijní plány a 

jejich preference), uhradit Obchodnímu 

centru MU do posledního dne podávání 

el. přihlášek (oborové bakalářské 

studium: 28.2.)

www.is.muni.cz

http://is.muni.cz/


Termíny

 bakalářské a magisterské 
programy: 

do 28.2.2021

 navazující magisterské programy: 
do 30.4.2021



 není třeba lékařská prohlídka

 nejsou žádné přílohy (ověřená 

kopie mat. vysvědčení se 

předkládá u zápisu, pokud bude 

maturita po zápisu, nutno oznámit 

studijnímu oddělení  a doložit 

potvrzení školy)



Přijímací testy

Oborové studium NJ

 Test studijních předpokladů

Oborový test byl zrušen, žádoucí je 
jazyková kompetence B1 
(středoškolská znalost)

Nezohledňuje se výsledek maturitní 
zkoušky. 



Test studijních předpokladů

Test studijních předpokladů: testování 
verbálního, numerického, kritického a 
analytického myšlení

– 48 otázek, 4 subtesty, 100 min., min. 
percentil: 20

8 otázek v AJ

1 správná možnost z 5, správná odpověď: 1 bod, nesprávná: -0,25, 
žádná: 0.  

24.4.2021 on-line!!!
Podrobné informace a minulé verze  (od roku 2003) na:

https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-
magisterske-studium/prijimacky

https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/prijimacky


Možnost prominutí TSP

viz PODMÍNKY A KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ KE STUDIU 

nutno podat žádost, přiložit doklady  –
https://is.muni.cz/auth/do/ped/uredni_deska/studi
jni/informace_o_prijimacim_rizeni_pro_akademick
y_rok_2021/_2022/Bc_Zadost_o_prominuti_TSP.pd
f

Podmínka programu Německý jazyk se zaměřením 
na vzdělávání –

 mezinárodní certifikát B1 a vyšší

 1. – 3. krajské a vyšší olympiády v NJ

 maturita z němčiny na střední škole v něm. ml. 
zemi

https://is.muni.cz/auth/do/ped/uredni_deska/studijni/informace_o_prijimacim_rizeni_pro_akademicky_rok_2021/_2022/Bc_Zadost_o_prominuti_TSP.pdf


Studium

 studijní programy na webu fakulty

 http://www.ped.muni.cz/studium/bc-a-

mgr-studium/studijni-katalog/prezencni-

studium-bakalarske-programy/

 kreditový systém – studenti plní studijní 

povinnosti a získávají kredity (musejí 

dosáhnout za daný stupeň studia 

určitého množství kreditů). Jsou 3 typy 

předmětů (pov., vol a pov. vol.) –

možnost profilace (zaměření).

http://www.ped.muni.cz/studium/bc-a-mgr-studium/studijni-katalog/prezencni-studium-bakalarske-programy/


Náplň studia

 Lingvistika

V bak. studiu:

Fonetika a fonologie

Morfologie

Syntax

Lexikologie a stylistika němčiny



 Literatura

 Reálie

 Didaktika

 Praxe

 Ostatní: Úvod, akad. psaní

 Společný základ – pedagogicko-psychologická 

propedeutika

Dvouoborové studium – druhý obor



Možnost studia v zahraničí –

Erasmus, DAAD aj.



Web katedry:
https://knjl.ped.muni.cz

FB stránky
Katedra německého jazyka a literatury:

https://www.facebook.com/groups/157841709

2487166

Pomůžeme s němčinou:

https://www.facebook.com/groups/647942802

605890

KNJL a její aktivity

https://knjl.ped.muni.cz/
https://www.facebook.com/groups/1578417092487166
https://www.facebook.com/groups/647942802605890


DOTAZY???


