
Informace k zápisu předmětu Cizí jazyk – Anglický/Německý/Ruský jazyk pro 

pedagogické profese 1 a 2 

 

Základní informace pro všechny studenty 1. ročníku bakalářského studia: 

Předmět Cizí jazyk pro pedagogické profese si dle nové akreditace zapisují všichni studenti 1. 

ročníku bakalářského studia, kde je tento předmět uveden ve studijním plánu. Studenti si zvolí 

stejný cizí jazyk pro zimní a letní semestr (1 a 2). Studenti si volí pouze jeden jazyk z nabídky. 
 

Upřesnění pro studenty studijních programů Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a 

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior, minor, completus): 
1) Studentům studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání SE DOPORUČUJE zvolit si 

německý nebo ruský jazyk.  

 

2) Studenti studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání SE DOPORUČUJE zvolit si 

anglický nebo ruský jazyk. 

 

3) Studenti kombinace studijních programů Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a Německý jazyk se 

zaměřením na vzdělávání SE DOPORUČUJE zvolit si ruský nebo německý jazyk. 

 

Vzhledem k vysokému počtu studentů 1. ročníku ve studijním programu Anglický jazyk se 

zaměřením na vzdělávání se pro studenty tohoto studijního programu přijímají následující 

opatření: 
 

PREZENČNÍ FORMA STUDIA 

Studenti, jejichž úroveň jazykové způsobilosti v německém nebo ruském jazyce je nízká nebo zcela 

začátečnická mohou využít těchto možností: 

A) Studenti si zapíší předmět Německý nebo Ruský jazyk pro pedagogické profese 1. Výuka pro tyto 

studenty proběhne v lednu 2020 blokovou výukou (termíny budou upřesněny, kontakt NJ: doc. Eva 

Hrdinová, kontakt pro RJ: dr. Václav Klapal). Do té doby si studenti osvojí základy daného jazyka dle 

požadavků vyučujících vlastním samostudiem nebo mají možnost využít placených jazykových kurzů 

Centra celoživotního vzdělávání PdF UP*.  

Pro letní semestr budou dle zájmu nabízeny C předměty NJ pro začátečníky a RJ pro začátečníky. 

B) Studenti si zapíší předmět Anglický jazyk pro pedagogické profese 1 – ve STAGu bude vypsána speciální 

rozvrhová akce pro studenty AJ se zaměřením na vzdělávání, výuka proběhne blokově, termíny budou 

upřesněny. 

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA 

Dle bodu 1) výše se studentům doporučuje zvolit si německý nebo ruský jazyk. Studenti bez předchozí znalosti 

německého či ruského jazyka si mohou zvolit anglický jazyk v termínech dle kapacity rozvrhových akcí ve 

STAGu. 

 

Výše uvedená opatření jsou platná pro akademický rok 2019-2020. 

Pro akademický rok 2020-2021 budou zváženy možnosti rozvrhových skupin daného jazyka dle aktuální 

jazykové úrovně studentů. 

 

Věříme, že společně najdeme vhodné řešení pro všechny studenty a děkujeme za spolupráci. 

 

V Olomouci 26. 9. 2019 

 

Doc. PhDr. Eva Hrdinová, Ph.D. 

ředitelka Ústavu cizích jazyků 

Mgr. Blanka Babická, Ph.D. 

zástupkyně ředitelky Ústavu cizích jazyků 

vedoucí Sekce AJ UCJ 

  
* Nabídky placených kurzů mohou využít studenti všech studijních programů v prezenčním i kombinovaném studiu, pokud 

si dle vlastního uvážení potřebují upevnit základy daného jazyka. 


