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Linguistik/ Grammatik des Deutschen als Fremdsprache … 

Allg. Syllabus A1−−−−C1 (Gymnasium) 

1. Studienjahr: 
1. Používání �len� v n�m�in� I. − �len ur�itý a neur�itý (1.l.), �len nulový (2.l.) 
2. Osobní zájmeno I. − tvary 1. pádu, vztah k jednotlivým osobám, tykání a vykání (1.l.),  
3. �asování n�meckých sloves v prézentu I., klasifikace dle �asovatelnosti (1.l.), pravidelná slovesa (1.l.),    

nepravidelná slovesa (4.l.) 
4. �asování pomocných sloves sein (1.l.), haben (2.l.), syntaktické hledisko (1.l.) 
5. Po�ádek slov v n�m�in� I. − zákl. typy slovosledu (topikalizace, nominální charakter), v�tné �leny (1.l.),  
6. Praktické problémy jazyka (komunikace, vokály, konsonanty, sl.druhy, gram. kategorie, syntax) (1.l.) 
7. Deklinace podstatných jmen se �lenem ur�itým, neur�itým v sg. − typ 1a 3 (2.l.), typ 2 (slabé) (5.l.) 
8. Negace I. − nicht, kein, použití, lexikáln� pevná spojení (2.l.),  
9. P�ídavná jména I. − funkce a použití p�ídavných jmen, predikativní použití (2.l.),  
10. �íslovky 0−1 000 000, základní matematické operace (2.l.) 
11. Prepozice s dativem (3.l.), prepozice s akusativem, sémantika, rozdíly v používání + p�íklady, splývání 

se �lenem ur�itým (3.l.) 
12. Osobní zájmeno II. − sklo�ování … (3.l.) 
13. Po�ádek slov II. − postavení p�edm�t�, obm�na v p�ípad� os. zájm. es (3.l.), nep�ímý po�ádek slov (3.l.) 
14. Sklo�ování a použití tázacích zájmen I. − wer a was (3.l.) 
15. P�ivlast�ovací zájmena − poznámky ke sklo�ování, funkce a použití (4.l.), vyjad�ování �esk. „sv�j“ (4.l.) 
16. Imperativ a jeho vyjád�ení (4.l.), použití rozkazovacího zp�sobu (4.l.), opisné tvary imperativu (4.l.) 
17. �asové údaje (4.l.), otázky k �asovým údaj�m (4.l.), použití n�kterých p�edložek u �as. údaj� (4.l.) 
18. Tvo�ení množného �ísla podstatných jmen, typy deklinace v plurálu (5.l.) 
19. Prepozice s dativem a akuzativem − lokální a temporální použití, rozdíly v používání (5.l.) 
20. Slovesa stehen x stellen, liegen x legen, hängen x hängen − významové rozdíly (5.l.) 
21. Funkce osobního zájmena „es“ I. − sou�ást verbálního vyjád�ení, existencionální vazba „es gibt“ (5.l.),  
22. Ukazovací zájmena dieser, jeder, solcher … − deklinace v sg. a pl., nesklonné tvary … (6.l.) 
23. Modalita/ modální slovesa a sloveso wissen − �asování (5.l.), základní významy modálních sloves (6.l.) 
24. Údaje míry, hmotnosti a množství − 7 Fass … (6.l.),  
25. Negace II. − nein, doch v odpov�dích na zápornou otázku … (6. l.),  
26. P�ídavná jména v p�ívlastku − tvo�ení temporálních a lokálních p�íd. jmen (6.l.), záporné formy (6.l.) 
 
2. Studienjahr: 
1. Slovesa  s odlu�itelnou/ neodlu�itelnou p�edponou − charakter, postavení a funkce p�edpon (8.l.),  
2. Zvratné zájmeno „sich“ a jeho fce (8.l.), Reflexivní slovesa (pravá a nepravá) − �asování v prézentu (8.l.) 
3. �asov� používaná p�íd. jména v p�ívlastku (8.l.); �asové údaje II. − dny v týdnu, m�síce, ro�ní období, 

p�edložky u �asových údaj� (8.l.), �asová p�íslovce a jejich použití a rozdíly (8.l.) 
4. Stup�ování p�íd. jmen − tvo�ení (9.l.), nepravidelné stup�ování, stup�ování složených p�íd. jmen, 

stup�ování p�íslovcí … (9.l.) 
5. Zem�pisné názvy − rody u názv� zemí, sv�tadíl� (9.l.), použití aus a von (9.l.), 2. pád geogr. názv� (9.l.) 
6. Typy souv�tí, Parataxe v n�m�in� I. − syndetická a asyndetická v�tná spojení,  slovosled,  spojky pozice 

0, I (žádná, malá zm�na) (9.l.), vyjad�ování �eského ale v n�m�in� (9.l.) 
7. �asování pomocných sloves v prézentu II. − sloveso werden, jeho použití a významy (10.l.) 
8. Pravidelná a nepravidelná slovesa v n�m�in� − rozdíly a zvláštnosti (10.l.), zvláštní skupiny 

pravidelných sloves − slovesa smíšená (10.l.),  
9. Použití préterita a perfekta (10.l.), tvo�ení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves − 

gramatické formy I. (10.l.) 
10. Negace III. − neur�itá zájmena nichts, niemand x jemand, nie(mals) (11.l. 
11. Tvo�ení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves − gramatické formy II. (11.l.), minulý 

�as smíšených (11.l., modálních a pomocných sloves (12.l.) 
12. Neur�itý podm�t „man“ − použití a význam (11.l.),  
13. P�eklad �eského sám pomocí allein nebo ukazovacího zájema „selbst“ (11.l.) 
14. Futurum I a jeho vyjád�ení v p�ítomném �ase (11.l.) 
15. Hypotaxe I. − po�ádek slov ve v�t� vedlejší, výjimky v postavení slovesa, sou�adicí spojky I. … (12.l.) 
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16. Základní kriteria v�tné analýzy, vedlejší v�ty a vybo�ování z v�tného rámce … (12.l) 
17. Vedlejší v�ta �asová I. − použití spojek als x wenn,  wenn x bis … 
18. Gramatická kongruence − shoda (n�kolikanásobného) podm�tu s p�ísudkem (12.l. 
19. Sémantika sloves I. − sloveso „tun“ − významové rozdíly + p�íklady (12.l.),  
20. Valence − vazby vybraných sloves, podstatných a p�ídavných jmen I. − bezp�edložkové vazby (13.l.) 
21. Vazby vybraných sloves, podstatných a p�ídavných jmen II. − vybrané p�edložkové vazby (13.l.) 
22. Zájmenná p�íslovce ukazovací a tázací − tvorba a odlišnosti (13.l.) 
23. Vlastní jména osob (ve 2. pádu) − sklo�ování a výjimky (13.l.) 
24. Otázky dopl�ovací a zjiš�ovací, otázka zjiš�ovací s p�ímým po�ádkem slov (13.l.) 
25. V�ta modální I. − srovnávací − použití wie a als − p�eklad �eského „jako“ (13.l.) 
 
3. Studienjahr: 
Opakování: Tvo�ení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves − gramatické formy III. (+ rozší�ení) (II/8…11) (1.l.); 
Po�ádek slov ve v�t� I.−III. (I/ 5; II/ 6,15) + vzájemné postavení p�edm�t� (I/13) (1.l.) 

1. P�íslove�ná ur�ení v n�m�in�, postavení p�íslove�ných ur�ení ve v�t�, v�tný rámec a pravidla (1.l.) 
2. Parataxe v n�m�in� II. − syndetická v�tná spojení, slovosled,  spojky (+ opakování II/6),   
3. V�ta �asová II. − �asové vztahy: minulost, sou�asnost, budoucnost a p�íslušné spojky (1.l.) 
4. V�ta kauzální (p�í�inná), kondicionální (podmínková), p�ípustková (koncesivní) − spojky a užití (1.l.) 
5. V�ty se spojkou dass, dopl�kové − v�ty podm�tné a p�edm�tné, spojky a jejich užití + p�íklady … (1.l.), 

krácení v�t se spojkou dass a damit … 
6. V�ta finální − v�ta ú�elová − vyjád�ení, spojky a jejich užití (�eské aby) + p�íklady … (1.l.) 
7. N�které významové rozdíly spojek para- a hypotaxe (weil x deshalb, obwohl x trotzdem …) (1.l.) 
Opakování: Deklinace podstatných jmen se �lenem ur�itým, neur�itým v sg. a pl., po p�ivlast�ovacích zájmenech (opakování I/7 a 
17) (2.l.),  sklo�ování a použití tázacích zájmen I. − wer a was (I/14) 

8. Sklo�ování p�ídavných jmen I. − typy dekl.  (2.l.), nesklonná p�ídavná jména (2.l.), zvláštnosti sk. (2.l.),  
9. Tázací zájmena II. − welcher, was für ein − formy a jejich použití (2.l.) 
10. Sémantika sloves II. − �eský význam „p�inést, nést“; „zkusit, zkoušet“ − synonyma (2.l.) 
Opakování − osobní zájmena II. (ve spojení s p�edložkami − sklo�ování a užití (I/12), typy sklo�ování p�ídavných jmen I. (III/8) 

11. Vazby sloves, podstatných a p�ídavných jmen II.. s p�edložkovou vazbou … (další p�íklady …) (3.l.) 
12. Sklo�ování p�ídavných jmen II. − po neur�itých zájmenech v sg. a pl., kolísání v množném �ísle (3.l.) 
13. Negace IV. − zápor noch nicht, noch kein/ nihct mehr kein mehr (+ opak.) (3.l.) 
14. Zájmena v zastoupení podstatného jména − einer, keiner, welcher + p�ivlast. zájm. (3.l.) 
15. Lokální p�íslovce − niergends, rgendwo, niergendwo a zp�soby jejich negace (3.l.) 
Opakování: Prepozice s dativem a akuzativem − lokální a temporální použití, rozdíly v používání (5.l.) (I/19),  Zákl. �íslovky, 
matem. operace (I/10) 

16. Prepozice II. − lokální a temporální použití p�edložek, významové rozdíly … (+ opakování) (4.l.)  
17. �íslovky II. − �adové, neur�ité �íslovky + další druhy �íslovek (4.l.) 
18. Lokání p�íslovce − sm�rová p�íslovce, jejich zvláštnosti (hin, her …), významy a složeniny (4.l.) 
19. Vyjad�ování �eského jinak v n�m�in� (anders x sonst) + významové rozdíly … (5.l.) 
Opakování: �asování, pravidelná a nepravidelná slovesa v n�m�in� − rozdíly a zvláštnosti (10.l.), zvláštní skupiny pravidelných 
sloves − slovesa smíšená (10.l.) (II/8),  Modalita/ modální slovesa a sloveso wissen − �asování (5.l.), základní významy modálních 
sloves (6.l.) (I/23) 

20. Modalita, modální slovesa II. − zvláštnosti používání, zvláštní významy zp�sobových sloves, (5.l.) 
21. Rozvitý infinitiv s zu na podstatném a p�ídavném jménu; na slovesu; prostý infinitiv bez zu (5.l.) 
22. Funkce osobního zájmena/ korelátu  „es“ II. − obligatorní a fakultativní použití/ stylistické es/ man (5.l.)  
23. Ekvivalenty �eského výrazu „místo“ a jejich použití − Platz x Stelle x Ort/ ustálená spojení (5.l.)  
Opakování: Ukazovací zájmena dieser, jeder, solcher … − deklinace v sg. a pl., nesklonné tvary … (6.l.) (I/22), zvratné zájmeno 
„sich“ a jeho fce (8.l.), reflexivní slovesa (pravá a nepravá) − �asování v prézentu (8.l.) (II/2) 

24. Ukazovací zájmena II. − deklinace v sg. a pl. + jejich použití, solch-, derselbe x der gleiche … (6.l.) 
25. Reflexivní slovesa II. − minulé �asy/ zvratné zájmeno jako p�edm�t ve 3. a 4. pádu, rozdíly mezi 

�eštinou a n�m�inou (6.l.) 
26. Recipro�ní (vespolné, vzájemnostní) zájmeno „einander“ a jeho složeniny u vybraných sloves (6.l.) 
27. Prepozice z genitivem I. − základní p�edložky a jejich sémantika … (6.l.) 
28. Ekvivalenty �eského výrazu „konec“ − Ende x Schluss (6.l.), „kone�n�“ − endlich x schließlich, (6.l.) 
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 4. Studienjahr: 
Opakování: �asové údaje, m�síce, ro�ní období, �asové p�edložky, �asov� používaná p�íd.jm. … (8.l.) (I/16), zájmenná p�íslovce 
ukazovací a tázací − tvorba, odlišnosti (II/20), p�ímá otázka (opakování II/22)  

1. Nep�ímá otázka v n�m�in� − dopl�ovací a zjiš�ovací (w-v�ty, v�ty se spojkou ob …) (8.l.) 
2. V�ta modální II. − srovnávací − použití wie a als (opakování) + v�ty instrumentální (II/23) 
3. Vedlejší v�ty ú�inkové (+ ireální v�ty d�sledkové) − spojky a jejich užití + p�íklady … (8.l.) 
4. V�ty p�ívlastkové − v�ta vztažná − typy v�t, vztažná zájmena a tvary, porušování v�tného rámce I. (8.l.) 
Opakování: Stup�ování p�ídavných jmen v p�ísuku + stup�ování p�íslovcí (II/4), zvláštnosti, stup�ování složených p�ídavných jmen, 
opakování nepravidelného stup�ování, elativ (II/4), Ekvivalenty �es. „d�lat, konat, �init“ − slovesa tun a machen (II/18)  

5. V�ta modální III. − v�ty vylu�ovací + porušování v�tného rámce II. − wie a als … (+ shrnutí) (9.l.)  
6. Stup�ování p�ídavných jmen v p�ívlastku − sklo�ování, zvláštnosti tvo�ení, nepravidelné tvary … (9.l.) 
7. Obtížn�jší p�ípady stup�ování − tvary p�íslovcí s koncovkami –(e)stens, -st (elativ) (9.l.) 
Opakování: sloveso werden, jeho použití a významy, futur I. a jeho vyjád�ení …, minulé �asy a funkce (II/7),  

8. Rod podstatných jmen I. − ur�ování rodu podle slovotvorné p�ípony nebo zp�sobu tvo�ení … (10.l.) 
9. Infinitivní konstrukce v�ty ú�elové (um … zu) (10.l.) 
10. Modální �ástice v n�m�in� − typy a p�íklady modálních, stup�ových a negativních �ástic + �ástice ve 

spojení s p�ídavnými jmény/ p�íslovci − stup�ující funkce (10.l.) 
11. Ekvivalenty �es. „p�ijmout, p�ijímat“ − slovesa akzeptieren, annehmen, aufnehmen, empfangen … (10.l.) 
Opakování: zem�pisné názvy − rody u názv� zemí, sv�tadíl�, použití aus a von, 2. pád geografických názv� (+ výjimky) (II/5), slabé 
sklo�ování podstatných jmen (+ další výjimky a p�íklady) (I/7) 

12. Jména obyvatel, p�ídavná jména odvozená od geografických názv� (11.l.) 
13. Participium I a II − tvo�ení z v�t vztažných, zvláštnosti, užití jednotlivých p�í�estí, konstrukce …  (11.l.) 
14. Zpodstatn�lá p�ídavná jména a p�í�estí I. − sklo�ování, p�íklady, ustálená spojení … (11.l.) 
Opakování: Údaje míry, hmotnosti a množství − 7 Fass … (+ další p�íklady) (I/24), použití nulového �lenu u podstatných jmen (I/1) 

15. Konjunktiv II. (kondicionál) + opisná forma würde + infinitiv − p�íklady a použití (12.l.) 
16. Zpodstatn�lá p�ídavná jména a p�í�estí II. − spojení s neur�itými zájmeny alles, etwas … (12.l) 
Opakování: Slovesa  s odlu�itelnou/ neodlu�itelnou p�edponou − charakter p�edpon, �asování a p�íklady sloves (8.l.), matematické 
operace − zlomky, desetinná �ísla, procenta … (+ rozší�ení …) (I/10) 

17. Vazby sloves, podstatných a p�ídavných jmen III. s p�edložkovou vazbou … (další p�íklady …) (13.l.) 
18. Tvorba slov − skladba slova … (opak.), kompozice, derivace, krácení, terminologizace … (13.l.) 
 
5. Studienjahr: 
Opakování: Sklo�ování p�ídavných jmen II. − po neur�itých zájmenech v sg. a pl., kolísání v množném �ísle … (III/8, 12), 
zpodstatn�lá p�ídavná jména a p�í�estí I. … (+ rozší�ení) (IV/14, 16) 

1. Parataxe III. − podvojné spojky, jejich p�vodní významy a slovosled (+ opakování III/2) (1.l.) 
2. Pevná slovesná spojení − verbonominální vazby I. − sloveso „dát“ + další p�íklady … (1.l.) 
Opakování: Zápor v n�m�in� + postavení záporu ve v�t� I−III, IV. − postavení nicht ve v�t�, zápor noch nicht, noch kein (III/13) 

3. Pasívum − pr�b�hové a stavové − tvo�ení a užití, nevyjád�ený �initel d�je, použití, slovosled (2.l.) 
4. Negace V. − �ástice ješt� ne, už n� − schon a noch, n�kolikanásobný zápor − kein, nie, niemals … (2.l.) 
5. Sémantika III. − sloveso „schreiben“ ve spojení s p�edponami + p�íklady (2.l.) 
Opakování: Ukazovací zájmena II. − deklinace v sg. a pl. + jejich použití, solch-, derselbe x der gleiche … (+ rozší�ení) (III/24), v�ty 
p�ívlastkové − v�ta vztažná − typy v�t, vztažná zájmena a tvary, porušování v�tného rámce I. (IV/4), participium I a II − tvo�ení z v�t 
vztažných, zvláštnosti, užití jednotlivých p�í�estí, konstrukce …  (+ rozší�ení) (IV/13), zájmenná p�íslovce ukazovací a tázací − 
tvorba a odlišnosti (II/22) 

6. V�ty p�ívlastkové − v�ta vztažná II. − v�ty uvozené zájmennými p�íslovci … (3.l.) 
7. Rozvité participium I  a II v p�ívlastku − význam a tvo�ení, participium v p�ívlastku � v. vztažná (3.l.) 
8. Participiální konstrukce s tranzitivními a intranzitivními slovesy, se stavovým pasívem … (3.l.) 
Opakování: Tvo�ení préterita a perfekta pravidelných a nepravidelných sloves − gramatické formy III. (+ rozší�ení) (II/8−11), v�ty:  
kauzální (p�í�inná), kondicionální (podmínková), p�ípustková (koncesivní) − spojky a užití (III/4), V�ta �asová II. − �asové vztahy: 
minulost, sou�asnost, budoucnost a p�íslušné spojky (III/3) 

9. Perfektum s pomocnými slovesy haben a sein, kolísání − p�íklady významových rozdíl� (4.l.) 
10. Minulé �asy kauzativních tranzitivních a intranzitivních sloves + významové rozdíly (4.l.) 
11. V�ta �asová III. − �asové vztahy minulost a budoucnost − základy pravidla �asové souslednosti (4.l.) 
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12. Pevná slovesná spojení − verbonominální vazby II. − sloveso „být“ + další p�íklady … (4.l.) 
Opakování: Konjunktiv II. (kondicionál) + opisná forma würde + infinitiv − p�íklady a použití (IV/15), v�ta modální a její klasifikace 
(IV/2, 5), Vedlejší v�ty ú�inkové (+ ireální v�ty d�sledkové) − spojky a jejich užití + p�íklady … (IV/3), v�ta kondicionální 
(podmínková) − spojky a užití (III/4) 

13. Konjunktiv II. − konj. Plusquamperfekta − tvary, funkce a užití v komunika�ních situacích … (5.l.) 
14. Použití konjunktivu II. (v�ty ireálné p�ací, podmínkové, srovnávací, d�sledkové …) (5.l.) 
15. Sémantika IV. − slovesa „verzichten“ a „aufgeben“ − jejich významy + p�íklady (5.l.) 
 
6. Studienjahr: 
Opakování: Stup�ování p�íd. jmen v p�ísudku − tvo�ení, nepravidelné stup�ování, stup�ování složených p�íd. jmen, stup�ování 
p�íslovcí … (II/4), stup�ování p�ídavných jmen v p�ívlastku − sklo�ování, zvláštnosti tvo�ení, nepravidelné tvary … (IV/6), 
Prepozice z genitivem I. − základní p�edložky a jejich sémantika … (III/27),  

1. Obtížn�jší p�ípady stup�ování − tvary p�íslovcí s koncovkami –(e)stens, -st (elativ) (7.l.) 
2. Prepozice z genitivem II. − p�edložky anlässlich, anstatt, aufgrund … a jejich sémantika … (7.l.)  
3. V�ta modální IV. − v�ty srovnávací se spojkami je … desto, je … umso (�ím, tím) (7.l.) 
4. Zájmena v zastoupení podstatného jména − einer, welcher. irgendwelcher … (rozší�ení III/14) (7.l.) 
Opakování: Rozvitý infinitiv s zu na podstatném a p�ídavném jménu; na slovesu; prostý infinitiv bez zu (III/21), poru�ování v�tného 
rámce (shrnutí − IV/4−5 + sloveso lassen …) 

5. Náhradní tvary infinitivu − nahrazování participia II v konstrukcích se slovesem haben (8.l.) 
6. Apozice (volný p�ístavek) v n�m�in�  a jeho typy − ur�ování v textu + dopl�ování (8.l.)  
7. Vazby sein/ haben + zu ve významu nutnosti nebo možnosti + další slovesa … (8.l.) 
Opakování: krácení v�t se spojkou dass a damit … (III/5), Inf. konstrukce v�t ú�elových a modálních (um … zu) a d�sledkových 
(anstatt … zu, ohne …zu) (IV/9) 

8. Nahrazování vedlejších v�t d�sledkových infinitivní konstrukcí anstatt … zu, ohne …zu (9.l.) 
9. Nahrazování ideálních v�t d�sledkových (zu …, als dass) infinitivní konstrukcí (9.l.) 
10. Sémantika V. − sloveso „m�nit, vym�nit …“ − n�mecká synonymní slovesa + p�íklady (9.l.) 
Opakování: �íslovky II. − �adové, neur�ité �íslovky + další druhy �íslovek (III/17), Slovesa s odlu�itelnou/ neodlu�itelnou 
p�edponou − charakter p�edpon, �asování a p�íklady sloves (II/1),  

11. Ozna�ení královských rod�, panovnických jmen + sklo�ování,  pluralis maiestatis, modestiae … (10.l.) 
12. �íslovky III. − druhové, násobné, opakovací, po�adové, podílné … + sklo�ování … (10.l.) 
13. Slovesa s p�edponou dílem odlu�itelnou, dílem neodlu�itelnou (durch-, über-, um-, unter-, …) (10.l.) 
Opakování: v�ta �asová III. − �asové vztahy minulost a budoucnost − základy pravidla �asové souslednosti (V/11), sklo�ování 
p�ídavných jmen II. − po neur�itých zájmenech v sg. a pl., kolísání v množném �ísle (III/12) 

14. Vazby sloves, podstatných a p�ídavných jmen IV. s p�edložkovou vazbou … (další p�íklady …) (11.l.) 
15. Sémantika VI. − sloveso „používat“ a jeho významy v n�m�in� + p�íklady (11.l.) 
 
7. Studienjahr: 
Opakování: Pasívum − pr�b�hové a stavové − tvo�ení a užití, nevyjád�ený �initel d�je, použití, slovosled (V/3), po�ádek slov 
v n�m�in� I. − zákl. typy slovosledu (topikalizace, nominální charakter), v�tné �leny (I/5), negace V. − �ástice ješt� ne, už n� − schon 
a noch, n�kolikanásobný zápor − kein, nie, niemals … (V/4) 

1. Opisné tvary trpného rodu (bekommen, erhalten; lassen; sein + zu …), sémantická klasifikace … (1.l.) 
2. Aktuální �len�ní v�tné (tematicko-rematická struktura) − ovlivn�ní v�tného rámce/ p�íklady text� (1.l.) 
3. Negace VI. − verbonominální spojení, �áste�ná negace, záporka „nicht“ a její postavení ve v�t� (1.l.) 
Opakování: Konjunktiv II. − konj. préterita a plusquamperfekta − tvary, funkce a užití v komunika�ních situacích … + užití 
konjunktivu (V/13) 

4. Konjunktiv II. pr�b�hového pasíva − užití konjunktivu ve v�tách hlavních a vedlejších (2.l.) 
5. Vedlejší v�ta p�ípustková (koncesivní) II. − spojka wenn + auch (noch so) + užití slovesa „sollen? (2.l.) 
6. Sémantika VII. − sloveso „souhlasit“ a jeho významy v n�m�in� + p�íklady (2.l.) 
Opakování: Vlastní jména osob (ve 2. pádu) − sklo�ování a výjimky (II/23), v�ty p�ívlastkové − v�ta vztažná (IV/4, V/6),  

7. Konjunktiv I. − konjunktiv prézentu, perfekta, futura I., pr�b�hového pasíva … a jeho použití (3.l.) 
8. Použití konjunktivu I. v nep�ímé �e�i, pravidla p�evád�ní, imperativ v nep�ímé �e�i … (3.l.) 
9. Sklo�ování vlastních jmen osob s titulem, více obecných podstatných jmen vyjad�ujících titul … (3.l.) 
Opakování: Infinitivní konstrukce v�t ú�elových, modálních a ireálních d�sledkových (IV/9, VI/8, VI/9), Modalita, modální slovesa 
II. − zvláštnosti používání, zvláštní významy zp�sobových sloves (+ rozší�ení) (III/20) 
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10. Typy infinitivu − infinitiv I − p�ítomný �inný a trpný, II − minulý �inný a trpný (4.l.) 
11. Užití modálních sloves (subjektivní význam, vyjád�ení míry pravd�podobnosti, opisné tvary) (4.l.) 
12. Pomocné sloveso werden a jeho významy II. − domn�nka (4.l.) 
Opakování: Pravidelná a nepravidelná slovesa v n�m�in� − rozdíly a zvláštnosti (10.l.), zvláštní skupiny pravidelných sloves − 
slovesa smíšená (II/8,11),  Perfektum s pomocnými slovesy haben a sein, kolísání − p�íklady významových rozdíl� (V/9) Minulé 
�asy kauzativních tranzitivních a intranzitivních sloves + významové rozdíly (V/10) 

13. Perfektum s pomocnými slovesy haben a sein, kolísání II. − p�íklady významových rozdíl� (5.l.) 
14. Smíšené typy pravidelné a nepravidelné konj. I. − homonymní slovesné varianty (5.l.) 
15. Smíšené typy pravidelné a nepravidelné konj. II. − pravidelné prét., nepravidelné participium II. (5.l.) 
16. Smíšené typy pravidelné a nepravidelné konj. III. − nepravidelné prét., pravidelný particip II. (5.l.) 
17. Minulé �asy kauzativních tranzitivních a intranzitivních sloves II. + významové rozdíly (5.l.) 
 
8. Studienjahr: 
Opakování: Prepozice s dativem, prepozice s akusativem (I/11), prepozice s dativem a akuzativem − lokální a temporální použití, 
rozdíly v používání (I/19), prepozice s genitivem (III/27, VI/ 2) + temporální a modální použití …, V�ta modální IV. − v�ty 
srovnávací … (… VI/3), Parataxe III. − podvojné spojky, jejich p�vodní významy a slovosled (+ opakování III/2) (V/1) 

1. Prepozice s genitivem, dativem a akuzativem (außer, wegen … ), použití v hovorové n�m�in� (7.l.) 
2. Výrazy ve funkci r�zných slovních druh� (entlang, außerhalb, innerhalb, anstatt  …) (7.l.) 
3. Použití prepozic u lokálních, �asových a kauzálních údaj�, sémantické odlišnosti (+ shrnutí) (7.l.) 
4. Vedlejší v�ty modální IV. − srovnávací, prost�edku, vylu�ovací − ostatní spojky (7.l.) 
Opakování: Vedlejší v�ta p�ípustková (koncesivní) II. − spojka wenn + auch (noch so) + užití slovesa „sollen? (+ další spojky a 
p�íklady) (VII/5), stup�ování p�ídavných jmen v p�ísuku + stup�ování p�íslovcí (II/4), zvláštnosti, stup�ování složených p�ídavných 
jmen, opakování nepravidelného stup�ování, elativ (II/4), Rod podstatných jmen I. − ur�ování rodu podle slovotvorné p�ípony nebo 
zp�sobu tvo�ení … (10.l.) 

5. Stup�ování p�ídavných jmen a p�íslovcí − spojení 2 a více adjektiv, zesilování a zeslabování (8.l.) 
6. Tvorba slov − tvo�ení p�ídavných jmen a p�íslovcí pomocí p�ípon (+ shrnutí) (8.l.) 
7. Rod podstatných jmen II. − kolísání v rodu podstatných jmen − stejný x rozdílný význam …  (8.l.) 
Opakování: V�ta �asová III. − �asové vztahy minulost a budoucnost − základy pravidla �asové souslednosti (V/11) 

8. Futurum II. − tvo�ení: werden + infinitiv II., formy nahrazování, užití �asu … (9.l.) 
9. Slovesné �asy v n�m�in� − vyjád�ení v �asových rovinách, kombinace slovesných d�j� (+ shrnutí) (9.l.) 
10. Vyjád�ení podmínky pomocí angenommen, für den Fall, dass …, unter der Voraussetzung, dass … (9.l.) 
Opakování: Funkce osobního zájmena/ korelátu  „es“ − obligatorní a fakultativní použití/ stylistické es/ man (+ rozší�ení) (III/22), 
Opisné tvary imperativu (rozší�ení + opakování) (I/16) 

11. Možnosti vyjad�ování a kompenzace �eského vidu v n�m�in�, gramatické a lexikální prost�edky (10.l.) 
12. Osobní zájmeno „es“ III. − ve funkci korelátu v souv�tích p�ed v�tami dopl�kovými (10.l.) 
13. Sémantika VIII. − sloveso „tragen“ a jeho složeniny + významy (2.l.) 
Opakování: slovesa  s odlu�itelnou/ neodlu�itelnou p�edponou − charakter p�edpon, �asování a p�íklady sloves (II/1), slovesa 
s p�edponou dílem odlu�itelnou, dílem neodlu�itelnou (durch-, über-, um-, unter-, …) (VI/13) 

14. Slovesa s p�edponou dílem odlu�itelnou, dílem neodlu�itelnou II. (durch-, über-, um- …) (11.l.) 
16. Vazby sloves, podstatných a p�ídavných jmen V. s p�edložkovou vazbou … (další p�íklady …) (11.l.) 
15. Funk�ní verbální spojení − n�které vazby sloves s podstatnými jmény (bringen, geben … ) (11.l.) 
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Úrovn� Evropského referen�ního rámce pro jazyky (GeRr, 12002)1 
 
A1: 

Porozum�ní: 
Rozumím známým 
slov�m a zcela 
základním frázím 
týkajícím se mé 
osoby, mé rodin a 
bez-prost�edního 
okolí, pokud lidé 
hovo�í pomalu a z�e-
teln�. 

�tení: 
Rozumím známým 
jmén�m, slov�m a 
velmi jednoduchým 
v�tám, nap�. na vý-
v�skách, plakátech 
nebo v katalozích 

Mluvení: 
Umím se jednodu-
chým zp�sobem do-
mluvit, je-li m�j part-
ner ochoten zopakovat 
pomaleji mou výpo-
v�	 nebo ji p�efor-
mulovat a pomoci mi 
formulovat, co se 
snažím �íci. 

Ústní projev: 
Umím jednoduchými 
frázemi a v�tami po-
psat místo, kde žiji, a 
lidi, které znám. 

Psaní: 
Umím napsat stru�ný 
jednouchý text na po-
hlednici, nap�. po-
zdrav z dovolené. 
Umím vyplnit formu-
lá�e obsahující osobní 
údaje, nap�. své 
jméno, národnost a 
adresu p�i p�ihlašo-
vání v hotelu. 
 

 
A2: 

Porozum�ní: 
Rozumím frázím a 
nejb�žn�jší slovní zá-
sob� vztahující se 
k oblastem, které se 
m� bez-prost�edn� 
týkají (nap�. základní 
informace o m�, o mé 
rodin�, o nakupování, 
o místopisu, o za-
m�stnání). Dokážu 
po-chopit smysl krát-
kých jasných jedno-
duchých zpráv a hlá-
šení. 

�tení: 
Umím �íst krátké 
jednoduché texty. 
Umím vyhledat kon-
krétní p�edvídatelní 
informace 
v jednoduchých 
každodenních materi-
álech, nap�. 
v inzerátech, pro-
spektech, jídelních 
lístcích a jízdních �á-
dech. Rozumím krát-
kým jednoduchým 
osobním dopis�m. 

Mluvení: 
Umím komunikovat 
v jednoduchých b�ž-
ných komunika�ních 
situacích vyžadujících 
jednoduchou p�ímou 
vým�nu informací o 
známých tématech a 
�innostech. Zvládnu 
spole�enskou konver-
zaci, i když obvykle 
nerozumím na-tolik 
abych konverzaci sám 
dokázal udržet. 

Ústní projev: 
Umím použít �adu 
frází a v�t, abych 
jednoduchým zp�so-
bem popsal vlastní 
rodinu a další lidi, 
životní podmínky, 
dosažené vzd�lání a 
své sou�asné a p�ed-
chozí zam�stnání. 

Psaní: 
Umím napsat krátké 
jednoduché poznámky 
a zprávy týkající se 
mých základních 
pot�eb. Umím napsat 
velmi jednoduchý 
osobní dopis, nap�. 
pod�kování. 
 

 
B1: 

Porozum�ní: 
Rozumím hlavním 
myšlenkám vyslove-
ným spisovným jazy-
kem o b�žných té-
matech, se kterými se 
setkávám v práci, ve 
škole, ve volném �ase, 
atd. Rozumím smyslu 
mnoha rozhlasových a 
televizních program�, 
které se týkají sou�as-
ných událostí nebo 
témat souvisejících 
s oblastmi mého 
osobního �i pracov-
ního zájmu, pokud 
jsou vysloveny po-
m�rn� pomalu a z�e-
teln�  

�tení: 
Rozumím text�m, 
které obsahují slovní 
zásobu �asto užívanou 
v každodenním život� 
nebo které se vztahují 
k mé práci. Rozumím 
popis�m událostí, 
pocit�m a p�áním 
v osobních dopisech. 

Mluvení: 
Umím si poradit 
s v�tšinou situací, 
které mohou nastat p�i 
cesto-vání v oblasti, 
kde se tímto jazykem 
mluví. Dokážu se bez 
p�ípravy zapojit do 
hovoru o té-matech, 
která jsou mi známá, 
o n�ž se zají-mám, 
nebo která se týkají 
každodenního života 
(nap�. rodiny, ko-
ní�k�, práce, cesto-
vání, aktuálních udá-
lostí) 

Ústní projev: 
Umím jednoduchým 
zp�sobem spojovat 
fráze, abych popsal 
své zážitky a události, 
své sny, nad�je a cíle. 
Umím stru�n� od�-
vodnit a vysv�tlit své 
názory a plány. Umím 
vypráv�t p�íb�h nebo 
p�iblížit obsah knihy 
nebo filmu a vylí�it 
své reakce. 

Psaní: 
Umím napsat 
jednoduché souvislé 
texty na témata, která 
dob�e znám nebo 
která m� osobn� zají-
mají. Umím psát 
osobní dopisy popi-
sující osobní zážitky a 
dojmy. 
 

 

                                                 
1  Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen: Niveau A1, A2, B1, B2, C1, 

C2. Europarat, Rat für Kulturelle Zusammenarbeit. Hrsg. vom Goethe-Institut Inter Nationes. Jürgen QUETZ, 
Raimund SCHIESS, Ulrike SKÖRIES. 1. Aufl. Berlin [u.a.]: Langenscheidt, 2002. 244 s. ISBN 3-468-49469-6 
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B2: 

Porozum�ní: 
Rozumím delším pro-
mluvám, p�ednáškám 
a dokážu sledovat i 
složitou vým�nu ná-
zor�, pokud téma 
dostate�n� znám. 
Rozumím v�tšin� 
televizních zpráv a 
program�, které se 
týkají aktuálních 
témat. Rozumím v�t-
šin� film� ve spisov-
ném jazyce. 

�tení: 
Rozumím �lánk�m a 
zprávám zabývajícím 
se sou�asnými pro-
blémy v nichž auto�i 
zaujímají konkrétní 
postoje �i stanoviska. 
Rozumím text�m 
sou�asné prózy. 

Mluvení: 
Dokážu se ú�astnit 
rozhovoru natolik 
plynule a spontánn�, 
že mohu vést b�žný 
rozhovor s rodilými 
mluv�ími. Dokážu se 
aktivn� zapojit do 
diskuze o známých 
tématech, vysv�tlovat 
a obhajovat své ná-
zory. 

Ústní projev: 
Dokážu se srozumi-
teln� a plynule vyjad-
�ovat k široké škále 
témat, která se vzta-
hují k oblasti mého 
zájmu. Umím vysv�t-
lit své stanovisko 
k aktuálním otázkám 
a uvést výhody a 
nevýhody r�zných 
�ešení. 

Psaní: 
Umím napsat srozu-
mitelné podrobné 
texty na širokou škálu 
témat souvisejících 
s mými zájmy. Umím 
napsat pojednání nebo 
zprávy, p�edávat in-
formace, obhajovat 
nebo vyvracet ur�itý 
názor. V dopise do-
vedu zd�raznit, �ím 
jsou pro m� události a 
zážitky osobn� d�le-
žité. 

 
C1: 

Porozum�ní: 
Rozumím delším pro-
mluvám, i když ne-
mají jasnou stavbu a 
vztahy jsou vyjád�eny 
pouze v náznacích. 
Bez v�tší námahy 
rozumím televizním 
program�m a film�m. 

�tení: 
Rozumím dlouhým 
složitým text�m, a to 
jak faktografickým, 
tak beletristickým a 
jsem schopen ocenit 
rozdíly v jejich stylu. 
Rozumím odborným 
�lánk�m a delším 
technickým instruk-
cím, a to i tehdy, když 
se nevztahují k mému 
oboru. 

Mluvení: 
Umím se vyjad�ovat 
plynule a pohotov� 
bez p�íliš zjevného 
hledání výraz�. Umím 
používat jazyk pružn� 
a efektivn� pro spole-
�enské a pracovní 
ú�ely. Umím p�esn� 
formulovat své myš-
lenky a názory a 
vhodn� navazovat na 
p�ísp�vky ostatních 
mluv�ích. 

Ústní projev: 
Umím jasn� a po-
drobn� popsat složitá 
témata, rozši�ovat je o 
témata vedlejší, roz-
víjet konkrétní body a 
zakon�it svou �e� 
vhodným záv�rem. 

Psaní: 
Umím se jasn� vyjád-
�it, dob�e uspo�ádat 
text a podrobn� vy-
sv�tlit svá stanoviska. 
Umím psát podrobné 
dopisy, pojednání 
nebo zprávy o složi-
tých tématech, a zd�-
raznit to, co považuji 
za nejd�ležit�jší. 
Umím zvolit styl textu 
podle toho, jakému 
typu �tená�e je ur�en.  

 
 
C1: 

Porozum�ní: 
Bez potíží rozumím 
jakémukoli druhu 
mluveného projevu, 
živého �i vysílaného. 
Pokud mám trochu 
�asu zvyknout si na 
specifické rysy vý-
slovnosti rodilého 
mluv�ího, nemám 
potíže porozum�t mu 
ani tehdy, mluví-li 
rychle. 

�tení: 
Snadno �tu všechny 
formy písemného 
projevu, v�etn� abs-
traktních text� náro�-
ných svou stavbou i 
jazykem, jako jsou 
nap�. p�íru�ky, od-
borné �lánky a krásná 
literatura. 

Mluvení: 
Dokážu se zapojit do 
jakékoli konverzace 
nebo diskuze. Znám 
dob�e idiomatické a 
hovorové výrazy. 
Umím se plynule 
vyjad�ovat a p�esn� 
sd�lovat jemn�jší 
významové odstíny. 
Narazím-li p�i vyjad-
�ování na n�jaký pro-
blém, dokážu svou 
výpov�	 p�eformulo-
vat tak hladce, že to 
ostatní ani nepost�eh-
nou. 

Ústní projev: 
Umím podat jasný 
plynulý popis nebo 
zd�vodn�ní stylem 
vhodným pro daný 
kontext a opírajícím 
se o efektivní logic-
kou strukturu, která 
pomáhá poslucha�i 
všimnout si d�ležitých 
bod� a zapamatovat si 
je. 

Psaní: 
Umím napsat jasný 
plynulý text vhodným 
stylem. Dokážu na-
psat složité dopisy, 
zprávy nebo �lánky a 
vystav�t text logicky 
tak, aby pomáhal 
�tená�i všimnout si 
d�ležitých bod� a 
zapamatovat si je. 
Umím psát resumé a 
recenze odborných 
nebo literárních prací. 

 


