
OPATŘENÍ VEDOUCÍ KATEDRY GERMANISTIKY Č. 2015/2 K UZNÁVÁNÍ  
STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 

 
Žadatel/ka o uznání státní závěrečné zkoušky z německého jazyka předloží svou žádost 
k rukám vedoucí katedry k posouzení.  
V žádosti:  

1. uvede základní informace o studiu germanistiky/německého jazyka a literatury, 
které bylo danou státní závěrečnou zkouškou ukončeno; 

2. předloží ověřenou kopii diploma supplement, jedná-li se o státní závěrečnou 
zkoušku zakončující studium germanistiky/německého jazyka a literatury; 

3. uvede, z jakého důvodu o uznání státní závěrečné zkoušky žádá. 
Vedoucí katedry germanistiky na základě této žádosti rozhodne o uznání či neuznání 
státní závěrečné zkoušky. V případě nejasností si žadatele/žadatelku pozve k osobnímu 
jednání. 
 
Příklady pro uznání či neuznání státní závěrečné zkoušky z německého jazyka 
 
a) Žadatel/ka absolvoval/a státní závěrečnou zkoušku či mezinárodně platnou 

jazykovou zkoušku z německého jazyka a žádá katedru o její uznání z důvodu 
prominutí docházky na předmět Německý jazyk pro negermanisty (označení 
předmětu se mírně odlišuje dle zvoleného typu studia).  

 
V tomto případě vedoucí katedry vyhoví všem žadatelům/žadatelkám, kteří úspěšně 
absolvovali zkoušku na úrovni B2, C1 a C2 (dle škály uvedené ve Společném evropském 
referenčním rámci pro jazyky), docházku na výuku jim promine a udělí zápočet. Je-li 
však u daného předmětu předepsána zkouška, je nutno tuto zkoušku na katedře složit. 
Pro složení zkoušky platí podmínky uvedené v popisu předmětu ve STAGu. 

 
 
b) Žadatel/ka absolvoval/a státní závěrečnou zkoušku či mezinárodně platnou 

jazykovou zkoušku z německého jazyka a žádá katedru o její uznání z důvodu 
prominutí docházky na předmět Jazyková cvičení či jiné předměty zvoleného 
studijního programu německého jazyka.  

 
V tomto případě vedoucí katedry žádosti  

- nevyhoví, pokud zjistí, že obsah disciplín, u nichž žadatel/ka žádá o uznání, se 
výrazně odlišuje od obsahu disciplín, které vedly ke složení SZZ nebo 
certifikátové zkoušky z německého jazyka; 

- vyhoví, pokud zjistí, že obsah disciplín, u nichž žadatel/ka žádá o uznání, se 
výrazně neodlišuje od obsahu disciplín, které vedly ke složení SZZ nebo 
certifikátové zkoušky z německého jazyka; 

- vyhoví, pokud žadatel/ka prokáže velmi dobré znalosti německého jazyka 
srovnatelné s úrovní rodilého mluvčího a je schopen/schopna se samostatně 
připravit na zápočet či zkoušku. V tomto případě se tedy výuky nemusí účastnit, 
ale zápočet či zkoušku absolvuje za stejných podmínek jako ostatní studenti a 
studentky daného studijního oboru.  

 
 



c)  Žadatel/ka žádá o uznání úspěšně absolvované státní závěrečné zkoušky na katedře 
germanistiky PF JU v případě opakování studia. 

 
V tomto případě vedoucí katedry žádosti vyhoví. 
 
 
 
České Budějovice 15. 9. 2015   doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., v.r. 

 

 


