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Studijní plán – TEORIE A DĚJINY NOVĚJŠÍ ČESKÉ LITERATURY 

Studijní povinnosti, požadavky na tvůrčí činnost  

 
Obecné vymezení studijních povinností v rámci doktorského studia na FF JU 
(v rámci Individuálního studijního plánu si student/-ka konkretizuje termíny stanovené pro jednotlivé povinnosti 
a případně také konkretizuje ty oborové studijní povinnosti, které jsou vymezeny jenom obecně). 
 
Přehled povinných a povinně volitelných studijních povinností (předmětů) a tvůrčí činnosti doktorandů: 
 
1.1.Doktorský seminář – Zp 
1.2. Obhajoba tezí dizertační práce – Zk 
1.3. Databáze, korpusy, archivy a knihovny: současná literární věda a tzv. digital humanities – Zp 
 
2.1. Cizí jazyk – Zk 
2.2. Metodologie literární historie – Zk 
        Literární teorie – Zk 
 
3. Odborné aktivity: 
3.1. Zahraniční odborné aktivity – Zp 
3.2. Odborná činnost I-II - Zp 
 
4. Státní doktorská zkouška 
5. Obhajoba dizertační práce 
 
1. Povinnosti související s tvorbou dizertační práce 
1. 1. Doktorský seminář I-VII 
Konzultace se konají individuálně a pravidelně v dohodnutých intervalech. 
Atestace: Zp za každý semestr v 1. – 4. roce studia 
Garant: školitel 
 
1.2 Obhajoba tezí dizertační práce 
Obhajoba předložených tezí dizertace (cca 12-15 normostran) probíhá před komisí, která se skládá ze školitele  
a dalšího odborníka, kterého nominuje předseda oborové rady. 
Atestace: Zk 
Garant: školitel 
 
1. 3. Databáze, korpusy, archivy a knihovny: současná literární věda a tzv. digital humanities 
Kurz se opírá o digitální datové aplikace Ústavu pro českou literaturu AV ČR a o kapacity jeho výzkumné 
infrastruktury Česká literární bibliografie.  
Atestace: Zp 
Garant: pracoviště ÚČL AV ČR (ředitel, Ing. Pavel Janáček, Ph.D.) 
 
2. Základní studijní povinnosti 
2. 1. Cizí jazyk 
Student si po dohodě se školitelem v ISP stanoví, z kterého světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, 
španělština, italština) vykoná zkoušku. Úroveň B2 SERR. 
Atestace: Zk 
Garant: Ústav anglistiky, Ústav romanistiky, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky  
 
2. 2. Oborové studijní povinnosti 
Metodologie literární historie  
Atestace: Zk 



Garant: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. 
 
Literární teorie  
Atestace: Zk 
Garant: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. 
  
3. Odborné aktivity 
3. 1. Zahraniční odborné aktivity: 
Zahraniční stáž, nebo aktivní účast na zahraniční vědecké konferenci, nebo zapojení do mezinárodního 
vědeckého projektu  
Zahraniční stáží se rozumí souvislý institucionalizovaný pobyt mimo území ČR v rozsahu minimálně 1 měsíce. Před 
odjezdem předkládá doktorand svému školiteli plán pobytu, po návratu sepíše zprávu o zahraničním pobytu  
a jeho výsledcích, kterou poskytne školiteli a předsedovi oborové rady. 
 
Aktivní účastí na zahraniční vědecké konferenci se rozumí přednesení vědeckého příspěvku na konferenci 
v zahraničí se splněním všech standardů z této účasti vyplývajících, včetně požadavků na jazykovou erudici.  
 
Zapojení do mezinárodního vědeckého projektu zahrnuje i prezentaci výsledků výzkumu tohoto projektu 
v zahraničí formou publikace, přednášky či aktivní účasti na konferenci.  
Garant: školitel 
Atestace: Termíny se plánují v rámci ISP na počátku studia, a podléhají tedy kontrole v rámci každoročního 
hodnocení oborové rady doktorského programu.  
 
3. 2. Odborná činnost I–II  
 
Doktorand plní dvě z následujících povinností (lze splnit i dvě činnosti v rámci téže kategorie): 
3. 2. 1. Odborná publikace: Publikace studie, skici či rozsáhlé odborné recenze v minimálním rozsahu 10 NS  
v odborném časopise či sborníku nebo kolektivní monografii. Jako publikace se uznává i odborný překlad  
(v rozsahu min. 20 NS) či komentovaná edice (v rozsahu min. 30 NS). 
3. 2. 2. Aktivní účast na konferenci: Přednesení referátu na mezinárodní či tuzemské konferenci nebo workshopu.  
Garant: školitel 
Atestace: Termíny se plánují v rámci ISP na počátku studia, a podléhají tedy kontrole v rámci každoročního 
hodnocení oborové rady doktorského programu.  
 
4. Státní doktorská zkouška 
Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je splnění 4 zápočtů z povinnosti 1.1. a dále povinnosti 1.2., 2. 1., 2. 2. 
Průběh a hodnocení státní doktorské zkoušky se řídí Řádem doktorského studia FF JU a Studijním a zkušebním 
řádem JU. 
 
5. Obhajoba dizertační práce 
Předpokladem pro podání přihlášky k obhajobě dizertační práce je splnění všech studijních povinností 
předepsaných v ISP. 
Průběh a hodnocení státní doktorské zkoušky se řídí Řádem doktorského studia FF JU a Studijním a zkušebním 
řádem JU. 
 

Požadavky na tvůrčí činnost  

 
Požadavky na tvůrčí činnost vyplývají z výše uvedených Studijní povinností a požadavků na tvůrčí činnost 
doktoranda – Odborné aktivity (3.1., 3.2.), v nichž jsou specifikovány požadavky na publikační a vědeckou činnost 
doktoranda. 

Požadavky na absolvování stáží  

Zahraniční stáž:  
Požadavky na absolvování zahraniční stáže jsou zahrnuty ve výše uvedených Studijních povinnostech  
a požadavcích na tvůrčí činnost doktoranda – Odborné aktivity (3.1.). 
 
Tuzemská stáž: 



Studentům bude v rámci studia doporučováno i absolvování tuzemské stáže v rozsahu 1 měsíce. Hostitelskou 
institucí je pedagogické nebo akademické pracoviště, jehož zaměstnanec souhlasí s rolí garanta tohoto pobytu. 
Vzhledem k realizaci doktorského studia ve spolupráci s AV ČR se počítá, že hostitelskou institucí bude Ústav  
pro českou literaturu AV ČR pro doktorandy působící na FF JU či naopak pro doktorandy působící na ÚČL AV ČR 
Ústav bohemistiky FF JU. 
 

Další studijní povinnosti  

Student se zapojuje do vědecké a organizační práce na pracovišti. Podílí se na organizaci workshopů, konferencí 
pořádaných pracovištěm a spolupracuje na ediční činnosti pracoviště. Je aktivní v žádostech o individuální  
a kolektivní granty a podílí se na jejich vědeckých výsledcích. Doktorandi v prezenční formě studia se zapojují též 
do výuky seminářů v bakalářských či magisterských studijních programech, které se tematicky pojí k zaměření jeho 
studia a dizertace. 
 
Zkouška z druhého cizího jazyka:  
Pokud to bude požadovat téma a povaha dizertační práce, může být do individuálního studijního plánu zařazena 
i zkouška z druhého cizího jazyka – angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština (úroveň B2 SERR). 
Garantem tohoto předmětu jsou příslušné ústavy FF JU - Ústav anglistiky, Ústav romanistiky, Ústav česko-
německých areálových studií a germanistiky. 

 
 
  


