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Studijní plán – ROMÁNSKÉ JAZYKY 
Studijní povinnosti  
1. Základní studijní povinnosti 
1.1. Cizí jazyk: nutno absolvovat během 1. roku studia 
Studenti absolvují zkoušku z anglického jazyka. 
Atestace: Zkouška 
Garant: Ústav anglistiky FF JU 
 
2. Oborové studijní povinnosti 
Termíny se plánují v rámci individuálního studijního plánu (ISP) na počátku studia, a podléhají tedy kontrole  
v rámci každoročního hodnocení. Všechny oborové studijní povinnosti je nutno absolvovat do konce 2. roku 
studia. 
 
2.1. Metodologie lingvistického výzkumu 
Atestace: Zkouška 
Garant: doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. 
 
2.2. Románská lingvistika 
Atestace: Zkouška 
Garant: doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. 
 
2.3. Obecná lingvistika 
Atestace: Zkouška 
Garant: doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D. 
 
3. Doktorský seminář  
Konzultace dizertační práce se konají individuálně a pravidelně v dohodnutých intervalech v každém semestru  
v 1. – 4. roce studia. Výstupem je referát na doktorském semináři v 1. - 4. roce studia.  
Atestace: zápočet 
Garant: školitel 
 
4. Odborná činnost 
Termíny se plánují v rámci ISP na počátku studia, a podléhají tedy kontrole v rámci každoročního hodnocení. 
 
4.1. Odborná publikace:  
Publikace studie, skici či rozsáhlé odborné recenze v minimálním rozsahu 10 NS v odborném časopise či sborníku 
nebo kolektivní monografii.  
Požadavky: minimálně 2 publikace za 4 roky studia. 
Garant: školitel 
 
4.2. Aktivní účast na konferenci:  
Přednesení referátu na mezinárodní konferenci či workshopu. Uznávají se konference a workshopy pořádané 
akademickými institucemi nebo odbornými organizacemi. Svoji účast doktorand dokládá vytištěným či na webu 
zveřejněným programem.  
Požadavky: účast na minimálně 3 konferencích či workshopech za 4 roky studia. 
Garant: školitel 
 
4.3. Výuka v rámci oboru (Akademická výuka): 
Student po dohodě se školitelem zajišťuje výuku minimálně jednoho semináře ročně. Tato povinnost  
se nevztahuje na studenty kombinované formy. 
Garant: školitel 
 
 
 



5. Státní doktorská zkouška  
Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je a splnění povinností 1. a 2. Průběh a hodnocení státní doktorské 
zkoušky se řídí Řádem doktorského studia FF JU a Studijním a zkušebním řádem JU. 
 
6. 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 – Odborná činnost (4.1., 4.2.), v nichž jsou specifikovány požadavky na publikační a vědeckou činnost 
doktoranda. 

Požadavky na absolvování stáží  
Student bude v průběhu studia absolvovat stáž na zahraniční vědecko-výzkumné instituci (min. 1 měsíc), nebo  
se účastní mezinárodního tvůrčího projektu s publikovanými výsledky.  

Další studijní povinnosti  
 

 


