
 

Věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu 

Název fakulty: Filozofická fakulta 
Název spolupracující instituce:  
Název studijního programu: Románská filologie: specializace Italská filologie 

(navazující magisterský studijní program pro sdružené studium) 
Typ žádosti o akreditaci: Rozšíření akreditace o novou specializaci  
Odkaz na sebehodnotící zprávu 
studijního programu a její 
dodatky 

 
 

Odkazy na další podklady  
Komentář: 
 
 Stručné zhodnocení předkládaného záměru ve vztahu k doposud uskutečňovaným studijním programům 

na fakultě:  
Navazující magisterský program Románská filologie se dvěma specializacemi (Francouzská filologie, 
Španělská filologie) byl na FF JU akreditován v rámci institucionální akreditace rozhodnutím RpVH z 20. 11. 
2018 s dobou platnosti na 10 let, první studenti budou přijímáni v akademickém roce 2020/2021. Tato 
žádost směřuje k rozšíření uvedeného programu o specializaci Italská filologie se třemi studijními plány  
(A-maximus, A1-maior, A2-minor).  
 
Bakalářské i navazující magisterské studium italské filologie má na Ústavu romanistiky kontinuální tradici  
od roku 2008. Nově předkládaná specializace navazuje na dosavadní, podobně koncipovaný studijní obor 
Italský jazyk, pro který existuje od r. 2015 také smlouva o studiu typu double degree s Università Cattolica 
del Sacro Cuore v italském Miláně. Absolventi magisterské italianistiky mohou pokračovat v doktorském 
studiu programu Románské jazyky, který je na FF JU rovněž nově reakreditován, a to od r. 2019 s platností 
na 10 let. 
 

 Celkový uvažovaný počet studentů (celkem pro všechny ročníky): 
Max. 20 
 

 Počet přijímaných uchazečů v jednom roce: 
10-15  

 
 
 



 

Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu Románská filologie (specializace Italská filologie) 
Typ studijního programu navazující magisterský   
Profil studijního programu akademicky zaměřený  
Forma studia prezenční 
Standardní doba studia 2 roky 
Jazyk studia čeština 
Udělovaný akademický titul Mgr. 
Rigorózní řízení ANO Udělovaný akademický titul PhDr. 
Garant studijního programu doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Zaměření na přípravu odborníků 
z oblasti bezpečnosti ČR ne 

Uznávací orgán  
Oblast(i) vzdělávání, u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % 
Filologie 
 
Cíle studia ve studijním programu 
Cílem programu je poskytnout absolventovi ucelené znalosti v oblasti románské filologie, se specializací  
na italskou filologii. Program osahuje jazykovědnou a literárněvědnou složku společného základu a dále 
předměty studijních plánů specializace Italská filologie. Struktura studijních plánů je obdobná jako v případě 
specializací Španělská a Francouzská filologie, ale do jisté míry přirozeně zohledňuje specifika italského jazyka 
a italské kultury. Studijní plány specializace Italská filologie jsou nabízeny ve třech verzích A, A1 (tzv. maior)  
a A2 (tzv. minor). Ve všech třech verzích studijních plánů jsou zastoupeny tradiční složky filologického studia – 
složka jazykovědná, literárněvědná a složka jazyková (praktické jazykové kompetence), verze se od sebe 
přirozeně liší rozsahem jednotlivých složek. Ve studijním plánu verze A je jednak výrazněji zastoupen podíl 
povinně volitelných předmětů, jednak tato verze obsahuje i předměty zaměřené na širší teoretický a kulturně-
historický kontext. Studijní plán verze A1 pak obsahuje všechny klíčové filologické disciplíny, povinně volitelná 
složka je tvořena plány verze A2 z ostatních navazujících magisterských programů nabízených na FF JU. Studijní 
plán verze A2 obsahuje klíčové filologické disciplíny v redukovaném rozsahu. Podle této verze studují studenti 
jiných programů, v jejichž rámci si též zadávají diplomovou práci.  
Profil absolventa studijního programu 
Profil absolventa se liší v závislosti na verzi studijního plánu, který absolvuje.  
 
V rámci verze A získá absolvent praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídajících úrovni C1+ 
Společného evropského referenčního rámce. Na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si 
rozšíří systémové znalosti o italském jazyce, synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty 
diachronní. Absolventi v návaznosti na základní znalosti z oblasti literární teorie a práce s textem získané 
v průběhu bakalářského studia rozšíří a prohloubí své znalosti italské literární historie, včetně souvisejícího 
kulturně-historického kontextu. Absolventi získají i základní praktické překladatelské dovednosti, a to jak 
v oblasti překladu odborného, tak i v oblasti překladu uměleckého, a dále i základní didaktické dovednosti 
včetně praxe, aby byli způsobilí vyučovat italštinu v kurzech pro dospělé na jazykových školách (získání plné 
pedagogické způsobilosti pro výkon profese „Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky“ dle §12 
zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících nicméně vyžaduje ještě doplnění obecně pedagogického 
vzdělání, např. formou celoživotního vzdělávání). V rámci povinně volitelných předmětů se pak absolventi 
budou moci úžeji specializovat na oblast literárně-teoretickou, jazykovědnou či kulturně historickou.  
 
V rámci verze A1 získá absolvent praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídajících úrovni C1+ 
Společného evropského referenčního rámce. Na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si 
rozšíří systémové znalosti o italském jazyce, synchronní studium jazykových jevů je obohaceno i o aspekty 
diachronní. Absolventi v návaznosti na základní znalosti z oblasti literární teorie a práce s textem získané 
v průběhu bakalářského studia rozšíří a prohloubí své znalosti italské literární historie. Absolventi získají  
i základní praktické překladatelské dovednosti, a to jak v oblasti překladu odborného, tak i v oblasti překladu 
uměleckého. V rámci povinně volitelných předmětů se pak absolventi budou moci úžeji specializovat na oblast 
literárně-teoretickou, jazykovědnou či kulturně historickou.  



 

V rámci verze A2 získá absolvent praktické jazykové a komunikativní dovednosti odpovídajících úrovni C1 
Společného evropského referenčního rámce. Na základě moderních přístupů k vědeckému popisu jazyka si 
rozšíří systémové znalosti o italské syntaxi; poučí se i o základních aspektech vývoje jazyka. Absolventi 
v návaznosti na základní znalosti z oblasti literární teorie a práce s textem získané v průběhu bakalářského 
studia rozšíří a prohloubí své znalosti italské literární historie. 
 
Díky své pokročilé jazykové, kulturní a komunikační průpravě absolvent najde uplatnění všude tam, kde 
zaměstnavatel z veřejného či soukromého sektoru požaduje vysokou úroveň jazykových znalostí, 
interkulturních kompetencí a samostatného, kritického a tvůrčího myšlení: překladatel, redaktor, pracovník 
sekcí zajišťujících styk s italským prostředím, public relations apod. Absolventi se studijním plánem A budou 
mít také základní znalosti a dovednosti k tomu, aby mohli vést kurzy italského jazyka a kultury pro dospělé  
na jazykových školách. Důkladnější jazykovědná či literárněvědná teoretická průprava pak vytváří předpoklady 
pro pokračování ve studiu v doktorských programech.  
 
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 
Studium se řídí pravidly stanovenými studijním plánem, Studijním a zkušebním řádem JU a dalšími vnitřními 
předpisy FF JU. Plnění požadavků je evidováno prostřednictvím kreditového systému (ECTS), přičemž kredit 
vyjadřuje časovou zátěž studenta při studiu daného předmětu (cca 25 hodin práce studenta na 1 kredit). 
Celkem je třeba získat 120 kreditů. V rámci studijního plánu A musí student získat celkem 89 kreditů za povinné 
předměty a minimálně 21 kreditů za předměty povinně volitelné z předepsaného bloku, zbývajících 10 kreditů 
je volitelných. Plán A1 obsahuje celkem 70 kreditů povinných předmětů, což odpovídá 64% povinných  
a povinně volitelných kreditů plánu A. V rámci studijního plánu A2 musejí studenti získat celkem 40 kreditů, 
což odpovídá 36 % povinných a povinně volitelných kreditů plánu A. 
Podmínky k přijetí ke studiu 
Podmínkou k přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium v oboru italské filologie nebo v oboru 
příbuzném. Volbu specializace Italská filologie uchazeč činí již v rámci přijímacího řízení; rovněž případné 
sdružené studium, které má vliv na volbu studijního plánu (A, A1, A2), musí uchazeč specifikovat již v přihlášce. 
Podmínky sdruženého studia podrobně stanoví opatření děkana č. 1/2020.  
Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Románská filologie (specializace Italská 
filologie) spočívá v ústním pohovoru, během nějž prokáže uchazeč praktické znalosti italského jazyka na úrovni 
B2 SERR a teoretické znalosti odpovídající standardům bakalářského studia italské filologie.  
 
Návaznost na další typy studijních programů 

Italský jazyk (bc.) 
Italský jazyk a literatura (bc.) 
Italský jazyk a kultura (bc.) 
Románské jazyky (Ph.D.) 



 

Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení studijního plánu Románská filologie: Specializace Italská filologie – Studijní plán A 
Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 
Syntax italštiny 14p + 14s 

= 28 
Zk 4 doc. PhDr. Jan Radimský, 

Ph.D. 
1/ZS ZT 

Současné lingvistické směry 28p Zk 4 doc. Mgr. Miroslava 
Aurová, Ph.D. 

1/ZS ZT 

Vývoj a historie italského 
jazyka 
 

14p + 14s 
= 28 

Zk 4 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

1/ZS PZ 

Vybrané kapitoly ze starší 
italské literatury 
 

14p + 14s 
= 28 

Zk 4 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

1/ZS PZ 

Italské kulturní dějiny 20. stol. 
I 

28p Zk 4 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

1/ZS PZ 

Italský jazyk I 56s Zp 4 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

1/ZS  

Současné teoretické myšlení 28p Zk 4 prof. PaedDr. Vladimír 
Papoušek, CSc. 

1/ZS  

Metodika výuky italštiny  28s Zp 3 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

1/ZS  

Teorie Pražské školy 
 

28p Zk 4 doc. PhDr. Ondřej Pešek, 
Ph.D. 

1/LS ZT 

Kontrastivní lingvistika češtiny 
a italštiny 
 

14p Zp 2 doc. PhDr. Jan Radimský, 
Ph.D. 

1/LS PZ 

Vybrané kapitoly z moderní 
italské literatury 
 

14p + 14s 
= 28 

Zk 4 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

1/LS PZ 

Italské kulturní dějiny 20. stol. 
II 
 

28p Zk 4 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

1/LS PZ 

Italský jazyk II 
 

56s Zp 4 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

1/LS  

Překladatelský seminář 
 

28s Zp 3 doc. PhDr. Jan Radimský, 
Ph.D. 

1/LS  

Italský jazyk III 
 

56s Zk 5 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

2/ZS  

Specializační seminář k DP I 
 

14s Zp 6 vedoucí DP 2/ZS  

Odborná terminologie a její 
zpracování 
 

konzultace 
+písemná 
práce 

Zp 3 doc. PhDr. Jan Radimský, 
Ph.D. 

2/ZS  

Esej v italštině 
 

konzultace 
+obhajoba 

Zk 6 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

2/LS  

Specializační seminář k DP II 
 

14s Zp 12 vedoucí DP 2/LS  

Pedagogická praxe – italština 
 

28s Zp 5 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

2/LS  

Povinně volitelné předměty – skupina 1, (min. 21 kreditů) 
Textová lingvistika 14p + 14s 

= 28 
Zk 4 Dott. Fabio Ripamonti, 

Ph.D. 
2/LS  



 

Tlumočnický seminář 28s Zp 3 doc. PhDr. Jan Radimský, 
Ph.D. 

2/LS  

Vybrané problémy z české 
stylistiky se zaměřením na 
odborný překlad 
 

14p + 14s 
= 28 

Zk 4  Mgr. Kateřina Drsková, 
Ph.D. 

LS  

Kapitoly z dějin italského 
umění 
 

28s Zp 3 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

ZS  

Italika v českých a moravských 
zámeckých knihovnách 
 

28s Zp 3 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

LS  

Sémiotika a filozofie jazyka 28s Zp 4 Mgr. David Skalický, Ph.D. ZS  
Literární komparatistika 28p Zp 3 prof. PhDr. Dalibor 

Tureček, CSc. 
ZS  

Literární kritika 28s Zp 3 prof. PaedDr. Michal 
Bauer, Ph.D. 

LS  

Literární teorie I 28p Zp 3 prof. PaedDr. Vladimír 
Papoušek, CSc. 
(přednášející 30%) 
Mgr. David Skalický, Ph.D. 
(přednášející 70%) 

ZS  

Literární teorie II 28p Zk 4 prof. PaedDr. Vladimír 
Papoušek, CSc. 

LS  

Pragmatika 28s 
 

Zk 4 Mgr. Jana Kozubíková 
Šandová, Ph.D 

ZS  

Metody lingvistického 
výzkumu 

28s Zp 3 Mgr. Helena Lohrová, 
Ph.D. 

ZS  

Analýza diskurzu pro 
překladatele 

28s Zp 3 Mgr. Helena Lohrová, 
Ph.D. 

ZS  

Teorie překladu 14p + 14s 
= 28 

Zk 4 doc. PhDr. Ladislav Nagy, 
Ph.D. 

ZS  

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Obhajoba může být vedena 
v českém, resp. italském jazyce podle toho, ve kterém z těchto jazyků byla napsána diplomová práce. Státní 
závěrečná zkouška se skládá z těchto součástí.  
 
Obecná a románská lingvistika: dějiny lingvistiky, současné lingvistické teorie, korpusová lingvistika, románská 
lingvistika – ústní zkouška 
 
Italská lingvistika: fonetika a fonologie italského jazyka, lexikologie a sémantika, morfologie a syntax italského 
jazyka, kontrastivní lingvistika italštiny a češtiny, vývoj a historie italského jazyka – ústní zkouška 
 
Italská literatura: dějiny italské literatury od jejích počátků do současnosti, literární teorie – ústní zkouška 
 
Dosažení úrovně italského jazyka C1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je testováno 
důkladnou klauzurní zkouškou v rámci předmětu Italský jazyk III.  
 
Další studijní povinnosti 
 



 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 
Návrhy témat: 
Problematika italského jihu v současné italské literatuře 
Téma italského fašismu v románech Carla Lucarelliho 
Itálie jako destinace literátů z českých zemí v 2. polovině 19. století 
Naučná italika v eggenberské knižní sbírce 
Současné italské spisovatelky v českých překladech 
Verbo-nominální spojení desémantizovaného slovesa s konkrétním substantivem a jejich české ekvivalenty  
Terminologie italského a českého rodinného práva – návrh terminologické databáze 
 
 
Obhájené práce: 
Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu 
Stendhal a Itálie 
Jazykově francouzská italika v eggenberské knižní sbírce na zámku v Českém Krumlově 
Italo Calvino e le Fiabe italiane 
Luigi Pirandello: l'umorismo ne Il fu Mattia Pascal 
Užití členu v italštině a v angličtině – kontrastivní analýza (obhájeno v režimu double degree) 
Vedlejší implicitní věty v italštině ve srovnání s francouzštinou (obhájeno v režimu double degree) 
Vybraná dějová jména v právním textu 
Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp 
Terminologie módního průmyslu v italském jazyce. 
Alterace: deminutiva a augmentativa současné italštiny 
Italské názvy barev a jejich syntagmatika – korpusová analýza 
Názvy stromů: návrh vícejazyčné terminologické databáze 
 
Obhájené práce jsou dostupné na: https://wstag.jcu.cz/portal/prohlizeni/index.jsp 
 
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 
Návrhy témat: 
Historiografická produkce v italské knižní sbírce Marie Ernestiny z Eggenbergu 
Obraz partyzána a role ideologie v italské neorealistické literatuře 
Diachronní vývoj italských kompozit N+N v datech z Google n-grams 
 
 
 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 
Státní rigorózní zkouška se na Filozofické fakultě JU řídí Řádem rigorózního řízení z 12. 12. 2018.  
Státní rigorózní zkouška má ústní formu a skládá se z obhajoby rigorózní práce, z rigorózní zkoušky z dějin 
filozofie, z rigorózní zkoušky z italské a románské lingvistiky a z dějin italské literatury. Ke státní rigorózní 
zkoušce předloží uchazeč soupis prostudované odborné literatury. 

 



 

Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení studijního plánu Románská filologie: Specializace Italská filologie – Studijní plán A1 
Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 
Syntax italštiny 14p + 14s 

= 28 
Zk 4 doc. PhDr. Jan Radimský, 

Ph.D. 
1/ZS ZT 

Současné lingvistické směry 28p Zk 4 doc. Mgr. Miroslava 
Aurová, Ph.D. 

1/ZS ZT 

Vývoj a historie italského 
jazyka 
 

14p + 14s 
= 28 

Zk 4 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

1/ZS PZ 

Vybrané kapitoly ze starší 
italské literatury 
 

14p + 14s 
= 28 

Zk 4 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

1/ZS PZ 

Italské kulturní dějiny 20. stol. 
I 

28p Zk 4 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

1/ZS PZ 

Italský jazyk I 56s Zp 4 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

1/ZS  

Kontrastivní lingvistika češtiny 
a italštiny 
 

14p Zp 2 doc. PhDr. Jan Radimský, 
Ph.D. 

1/LS PZ 

Vybrané kapitoly z moderní 
italské literatury 
 

14p + 14s 
= 28 

Zk 4 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

1/LS PZ 

Italské kulturní dějiny 20. stol. 
II 
 

28p Zk 4 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

1/LS PZ 

Italský jazyk II 
 

56s Zp 4 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

1/LS  

Překladatelská cvičení 
 

28s Zp 3 doc. PhDr. Jan Radimský, 
Ph.D. 

1/LS  

Italský jazyk III 
 

56s Zk 5 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

2/ZS  

Specializační seminář k DP I 
 

14s Zp 6 vedoucí DP 2/ZS  

Esej v italštině 
 

konzultace 
+obhajoba 

Zk 6 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

2/LS  

Specializační seminář k DP II 
 

14s Zp 12 vedoucí DP 2/LS  

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Obhajoba může být vedena 
v českém, resp. italském jazyce podle toho, ve kterém z těchto jazyků byla napsána diplomová práce. Státní 
závěrečná zkouška se skládá z těchto součástí.  
 
Obecná a románská lingvistika: dějiny lingvistiky, současné lingvistické teorie, korpusová lingvistika, románská 
lingvistika – ústní zkouška 
 
Italská lingvistika: fonetika a fonologie italského jazyka, lexikologie a sémantika, morfologie a syntax italského 
jazyka, kontrastivní lingvistika italštiny a češtiny, vývoj a historie italského jazyka – ústní zkouška 
 
Italská literatura: dějiny italské literatury od jejích počátků do současnosti, literární teorie – ústní zkouška 
 
 
Dosažení úrovně italského jazyka C1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je testováno 
důkladnou klauzurní zkouškou v rámci předmětu Italský jazyk III.  



 

Další studijní povinnosti 
 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 
Návrhy témat: 
Problematika italského jihu v současné italské literatuře 
Téma italského fašismu v románech Carla Lucarelliho 
Itálie jako destinace literátů z českých zemí v 2. polovině 19. století 
Naučná italika v eggenberské knižní sbírce 
Současné italské spisovatelky v českých překladech 
Verbo-nominální spojení desémantizovaného slovesa s konkrétním substantivem a jejich české ekvivalenty  
Terminologie italského a českého rodinného práva – návrh terminologické databáze 
 
 
Obhájené práce: 
Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu 
Stendhal a Itálie 
Jazykově francouzská italika v eggenberské knižní sbírce na zámku v Českém Krumlově 
Italo Calvino e le Fiabe italiane 
Luigi Pirandello: l'umorismo ne Il fu Mattia Pascal 
Užití členu v italštině a v angličtině – kontrastivní analýza (obhájeno v režimu double degree) 
Vedlejší implicitní věty v italštině ve srovnání s francouzštinou (obhájeno v režimu double degree) 
Vybraná dějová jména v právním textu 
Frázová slovesa v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp 
Terminologie módního průmyslu v italském jazyce. 
Alterace: deminutiva a augmentativa současné italštiny 
Italské názvy barev a jejich syntagmatika – korpusová analýza 
Názvy stromů: návrh vícejazyčné terminologické databáze 
Obhájené práce jsou dostupné na: https://wstag.jcu.cz/portal/prohlizeni/index.jsp 
 
Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 
Návrhy témat: 
Historiografická produkce v italské knižní sbírce Marie Ernestiny z Eggenbergu 
Obraz partyzána a role ideologie v italské neorealistické literatuře 
Diachronní vývoj italských kompozit N+N v datech z Google n-grams 
 
 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 
Státní rigorózní zkouška se na Filozofické fakultě JU řídí Řádem rigorózního řízení z 12. 12. 2018.  
Státní rigorózní zkouška má ústní formu a skládá se z obhajoby rigorózní práce, z rigorózní zkoušky z dějin 
filozofie, z rigorózní zkoušky z italské a románské lingvistiky a z dějin italské literatury. Ke státní rigorózní 
zkoušce předloží uchazeč soupis prostudované odborné literatury. 



 

Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) 

Označení studijního plánu Románská filologie: Specializace Italská filologie – Studijní plán A2 
Povinné předměty 

Název předmětu rozsah 
způsob  
ověř. 

počet 
kreditů 

vyučující 
dop. 

roč./sem. 
Typ 

předm. 
Syntax italštiny 14p + 14s 

= 28 
Zk 4 doc. PhDr. Jan Radimský, 

Ph.D. 
1/ZS ZT 

Vývoj a historie italského 
jazyka 
 

14p + 14s 
= 28 

Zk 4 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

1/ZS PZ 

Vybrané kapitoly ze starší 
italské literatury 
 

14p + 14s 
= 28 

Zk 4 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

1/ZS PZ 

Italský jazyk I 56s Zp 4 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

1/ZS  

Kontrastivní lingvistika 
češtiny a italštiny 
 

14p Zp 2 doc. PhDr. Jan Radimský, 
Ph.D. 

1/LS PZ 

Vybrané kapitoly z moderní 
italské literatury 
 

14p + 14s 
= 28 

Zk 4 Mgr. et Mgr. Václav 
Grubhoffer, Ph.D. 

1/LS PZ 

Italský jazyk II 
 

56s Zp 4 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

1/LS  

Překladatelská cvičení 
 

28s Zp 3 doc. PhDr. Jan Radimský, 
Ph.D. 

1/LS  

Italský jazyk III 
 

56s Zk 5 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

2/ZS  

Esej v italštině 
 

konzultace 
+obhajoba 

Zk 6 Dott. Fabio Ripamonti, 
Ph.D. 

2/LS  

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah 
Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto součástí.  
 
Italská lingvistika: fonetika a fonologie italského jazyka, lexikologie a sémantika, morfologie a syntax italského 
jazyka, kontrastivní lingvistika italštiny a češtiny, vývoj a historie italského jazyka – ústní zkouška 
 
Italská literatura: dějiny italské literatury od jejích počátků do současnosti, literární teorie – ústní zkouška 
 
 
Dosažení úrovně italského jazyka C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je testováno 
důkladnou klauzurní zkouškou v rámci předmětu Italský jazyk III.  
 
Další studijní povinnosti 
 

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací 
 

Návrh témat rigorózních prací a témata obhájených prací 
 

 Součásti státní rigorózní zkoušky a jejich obsah 
 



 

Garant studijního programu 

Vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Fakulta Filozofická fakulta 
Název studijního 
programu 

Románská filologie: Specializace Italská filologie 

Jméno a příjmení Ondřej Pešek  Tituly doc. PhDr., Ph.D. 
Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp. rozsah 40 do kdy N 
Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní 
program 

pp. rozsah 40 do kdy N 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 
   
Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. 
programu 
Teorie Pražské školy – garant předmětu, přednášející 
Syntax francouzštiny I – garant předmětu, přednášející, vede seminář 
Syntax francouzštiny II – garant předmětu, přednášející, vede seminář 
Vývoj a historie francouzského jazyka – garant předmětu, přednášející, vede seminář 
Kontrastivní lingvistika francouzštiny a češtiny – garant předmětu, vede seminář 
Textová lingvistika – garant předmětu, přednášející, vede seminář 
Specializační seminář k diplomové práci I – vedoucí DP, vede seminář 
Specializační seminář k diplomové práci II – vedoucí DP, vede seminář 
Údaje o vzdělání na VŠ  
2012: jmenován docentem pro obor Románské jazyky na FF UK v Praze 
2009: FF MU v Brně rigorózní řízení PhDr. - obor francouzský jazyk a literatura 
2000-2005: FF MU v Brně – doktorské studium Ph.D. - obor románská jazykověda 
1994-1999: PF JU v Českých Budějovicích-magisterské studium: obor francouzský jazyk-latinský jazyk, učitelství 
pro SŠ 
Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 
2019 – dosud – FF JU děkan 
2013 – 2019 – FF JU proděkan pro studium 
2010 - 2019 – FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, ředitel  
2008 – 2010 – FF JU v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky, odborný asistent  
1999 – 2007 – PF JU v Českých Budějovicích, Katedra romanistiky, odborný asistent 
Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 39  
Počet vedených obhájených diplomových prací: 30  
Počet vedených obhájených rigorózních prací: 0  
Počet vedených obhájených disertačních prací: 1  

Obor habilitačního řízení  Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací  
bez autocitací 

Románské jazyky 2012 FF UK Praha WOS Scopus ostatní 
Obor jmenovacího řízení Rok udělení hodnosti Řízení konáno na VŠ  4 77 
   
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  
 PEŠEK Ondřej (2019), Korpusy a významové struktury: komputační sonda do textů moderního českého 

jazykovědného myšlení, In: Vladimír Papoušek a kol., Pokušení neviditelného – Myšlení moderny, Praha: 
Akropolis, str. 144-181. 

 PEŠEK O. (2018). Les organisateurs textuels dans les traductions françaises médiévales: le marqueur d’autre 
part, In: Driss Ablali, Guy Achard-Bayle, Sandrine Reboul-Touré, Malika Temmar (éds.), Texte et discours en 
confrontation dans l’espace européen, Peter Lang: Bern (Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, 
Oxford, Wien), str. 285-304. 

 PEŠEK O. (2017). La « Rectorique de Cyceron » traduite par Jean d’Antioche : organisation du texte et son 
marquage. Études de linguistique textuelle diachronique. České Budějovice, Jihočeská univerzita, edice 
Epistémé, 243 stran. 



 

 PEŠEK O. (2017). La structuration du discours démonstratif en ancien français – les procédés de topicalisation 
dans la traduction du De inventione de Cicéron, In: Sophie Prévost & Benjamin Fagard (éds.), Le français en 
diachronie. Dépendances syntaxiques, morphosyntaxe verbale, grammaticalisation, Bern (Berlin, Bruxelles, 
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien), Peter Lang, str. 109 – 132. 

  PEŠEK O. (2016). La culture de la langue selon Vilém Mathesius – principes et conséquences d’une approche 
structurale et fonctionnelle globale. La Linguistique, 52/1 str. 5-19, Paris, PUF. 

 
Působení v zahraničí 
červenec 2000   stáž na univerzitě v Caen. 
listopad–prosinec 2001 studijní pobyt na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences Humaines 

et Sociales - Sorbonne 
červen-srpen 2003 vědecko-výzkumná stáž na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales - Sorbonne 
červen-srpen 2004 vědecko-výzkumná stáž na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales - Sorbonne 
srpen 2010  vědecko-výzkumná stáž na univerzitě Paris Descartes, Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales - Sorbonne 
 
Podpis   Datum  

 
 



 
 

Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost 

Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu 
a u magisterského a doktorského studijního programu   
Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, 

výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné 
oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 
 

doc. PhDr. Jan 
Radimský, Ph.D. 

Tvorba kompozit typu N-N v současné italštině 
GAČR 13-00496S 

B -GAČR 2013-2015 

doc. Mgr. Miroslava 
Aurová, Ph.D. 

Ukazatele aktuálního členění v češtině a španělštině: 
komparativní textová analýza aktualizátorů a ostatních 
souvisejících prvků 
GAČR 17-20553S 

B - GAČR 2017-2019 

doc. PhDr. Ondřej 
Pešek, Ph.D. 

Geneze výkladového diskurzu ve staré a střední 
francouzštině: aspekty textové strukturace v překladech 
latinských naučných spisů 
GAČR 14-03643S 

B -GAČR 2014-2016 

    
    
    
    
Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského 
a magisterského studijního programu 
Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci 

s praxí  
Období 

   
   
Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se 
studijním programem 
Pořádané konference: 
 

 Simulatio et Dissimulatio: Mezinárodní literární konference na téma předstírání a zastírání v literatuře. 
(6. 4. - 7. 4. 2017)  

 „NOOJ 2016“ - 13. ročník mezinárodní konference: Mezinárodní lingvistická konference zaměřená na 
informatický nástroj lingvistického výzkumu NOOJ. Pořádáno ve spolupráci s Université de Franche-
Comté v Besançonu (Francie) a The NOOJ association. (9. - 11. června 2016)   

Další aktivity pedagogů zapojených do výuky: 

Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. 

 Současný světový bestseller. Elena Ferrante a její Geniální přítelkyně. Přednáška pronesena v rámci 
cyklu „Jak se dělá věda" pořádaného FF JU. Divadelní kavárna DON v Táboře, 28. 5. 2019 

 Knihovna jako odraz duše a doby. Italská knižní sbírka Marie Ernestiny z Eggenbergu. Přednáška 
pronesena v rámci Filologického klubu pořádaného Jihočeskou pobočkou Klubu moderních filologů, 
studentský klub Kampa, 9. 5. 2019 

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D. 

 La geografia dei Promessi Sposi / Místa v románu Snoubenci Alessandra Manzoniho. Přednáška 
pronesena v rámci „italských večerů“ pořádaných jihočeskou pobočkou Společnosti  přátel Itálie, 22. 
11. 2017, Horká Vana, České Budějovice 



 
 

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.  

 Don Giovanni aneb Kamenná hostina, filologický překlad libreta k opeře Don Giovanni (o sia Il 
convitato di pietra) pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích pořízený studenty navazujícího 
magisterského studia italianistiky v r. 2017 (originální text: Giovanni Bertati, 1787) 

 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 
ÚRO dlouhodobě spolupracuje se soukromými subjekty. V oblasti výuky italského jazyka spolupracuje  
s českobudějovickou Jazykovou školou Aslan, kde mohou studenti studijního plánu A specializace Italská 
filologie absolvovat pedagogickou praxi a případně najít i jedno z možných profesních uplatnění.  
 

 


