
Dvouoborové navazující studium: SPOLEČNÝ ZÁKLAD NAVAZUJÍCÍHO DVOUOBOROVÉHO 
(MAGISTERSKÉHO NEUČITELSKÉHO) STUDIA (SpZn_dpre; interní verze 2017) 
 
Na studijním plánu se podílejí ústavy FF JU, případné dotazy směřujte na jejich sekretariáty, tj. na e-maily: 
UAN: kselner@ff.jcu.cz 
UBO: moravec@ff.jcu.cz  
URO: romanist@ff.jcu.cz  
 
Vysvětlivky: 
Rozsah výuky: 1+2 představuje po dobu celého semestru 1 hodinu/týdně přednášky, 2 hodiny/týdně seminář, resp. cvičení, 0+0 
představuje bezkontaktní výuku (požadavky uvedeny v sylabu předmětu v portále STAGu) 
Zakončení: Zp = zápočet, ZK = zkouška (více informací v sylabu předmětu; ZÚ = zkouška ústní) 
Doporuč. R a S = doporučený rok a semestr studia  
 
 
Povinné předměty (16 kreditů): 
povinné předměty = takové předměty, které student/ka daného oboru MUSÍ absolvovat (všechny!)  
 

Plná zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kreditů 

Rozsah 
výuky 

Zakonč. 
 

Doporuč. 
R    S 

URO/TP Teorie překladu  4 1+1 ZK 1    ZS 
UAN/DP Dějiny překladu  4 1+1 ZK 1    LS 
UBO/CPP Čeština pro překladatele  4 0+2 Zp 1    LS 
URO/KKLP Korpusová a komputační lingvistika pro 

překladatele  
4 1+1 ZK 2    ZS 

UAN/QZN4 Translatologie 0 0+0 SZZ 2    LS 
 
 
Povinně volitelné předměty (18 kreditů): 
povinně volitelné předměty jsou/mohou být seskupeny do bloků; z každého bloku, který je studijním plánem 
oboru předepsán, student/ka povinně volí předměty tak, aby jejich absolvováním získal/a předepsaný 
minimální počet kreditů z daného bloku 
 
 
PV blok – specializační seminář k diplomové práci I                                                                       min. 6 kreditů 
Poznámka: 
Studenti zapisují specializační seminář k diplomové práci podle ústavu, na němž mají diplomovou práci zadánu (tj. kde ji budou 
psát). 
 

Plná zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kreditů 

Rozsah 
výuky 

Zakonč. 
 

Doporuč. 
R    S 

UAN/DIS1 Specializační seminář k diplomové práci I 6 0+2 Zp 2    ZS 
URO/MDIP1 Specializační seminář k diplomové práci I 6 0+2 Zp 2    ZS 
 
 
PV blok – specializační seminář k diplomové práci II                                                                    min. 12 kreditů 
 

Plná zkratka 
předmětu 

Název předmětu Počet 
kreditů 

Rozsah 
výuky 

Zakonč. 
 

Doporuč. 
R    S 

UAN/DIS2 Specializační seminář k diplomové práci II 12 0+2 Zp 2    LS 
URO/MDIP2 Specializační seminář k diplomové práci II 12 0+2 Zp 2    LS 
 
 

mailto:plohonkova@ff.jcu.cz
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mailto:romanist@ff.jcu.cz


Souhrnná kreditní hodnota povinných předmětů a povinné volby z bloků povinně volitelných předmětů je nižší 
než hodnota, která je nutnou podmínkou pro absolvování daného studijního oboru; tento zbývající počet 
kreditů student/ka získává absolvováním výběrových předmětů (může jím být kterýkoli předmět z nabídky FF 
JU, resp. JU, který není pro daného studenta/danou studentku povinný, resp. je nad rámec PV předmětů); 
k vyhledávání slouží portál STAGu https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html.  
 
 
Shrnující přehledná tabulka pro dvouoborové navazující studium 
(Za celé navazující studium musí student/ka splnit 120 kreditů; tj. případný rozdíl mezi 120 kredity a „Kredity 
celkem“ splní v rámci výběrových předmětů.) 
 
 Kredity za 1. část 

dvouoboru 
Kredity za 2. část 

dvouoboru 
Kredity 

za SpZn_d 
Kredity celkem 

Studenti nPAJ-nPFJ 42 42 34 118 
Studenti nPAJ-nPSJ 42 42 34 118 
 
Při přihlášení k poslední části SZZ (ať už se jedná o obhajobu kvalifikační práce, nebo dílčí SZZ) musí mít 
student/ka splněny všechny podmínky pro ukončení studia, tj. splněno 120 kreditů v předepsané skladbě. 
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