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Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru 
ANGLOFONNÍ LITERATURY A KULTURY 

ANGLOPHONE LITERATURES AND CULTURES 
Study Plan for Single-subject MA Study 

 
V prvním roce studia student plní předměty podle obecného studijního plánu společného pro všechny 
specializace. Před zápisem do druhého ročníku si v koordinaci se školitelem vybírá téma diplomové práce a v 
návaznosti na ně si také volí specializaci. Volbu specializace oznamuje školiteli a sekretářce ústavu, která 
informaci postupuje studijnímu oddělení. Nato je studentovi přidělen specializační studijní plán, podle nějž pak 
probíhá závěrečná kontrola splnění studijních povinností před státní zkouškou. 
 
 

hodin předn./sem. 
lect./sem. units 

 Kód SIS  
SIS Code 

zimní s.
winter 

letní s. 
summer 

Atestace
Grading

Kredity
Credits 

Povinné oborové předměty / Mandatory Courses     

Současné přístupy k anglofonním literaturám a kulturám / 
Core Course: Anglophone Literatures and Cultures 

AAAL0001A 1 / 1  Zk 7 

Nové směry v literární vědě a kulturních studiích / 
Recent and Contemporary Trends in Literary Studies 

AAAL0002S  1 / 1 Z, Zk 7 

Diplomový seminář 1 / Diploma Seminar 1 
 

AAAL0003A  – / 2 Z 2 

Diplomový seminář 2 / Diploma Seminar 2 
 

AAAL0004A – / 2  Z 2 

Diplomový seminář 3 / Diploma Seminar 3 
 

AAAL0005A  – / 2 Z 2 

 

Povinně volitelné předměty / Elective Courses 
- nabídka předmětů se obměňuje, aktuální nabídku lze nalézt v SIS / 
  courses on offer in a given academic year can be found in the SIS 

a) Oborové povinně volitelné předměty (napříč specializacemi) / 
    Courses selected from the entire range of MA courses on offer 

PVP5:  
Semináře volitelné napříč specializacemi  
Seminars from the entire range of MA courses on offer 
– 6 x seminář / 6 seminars 

AAAL????A 6 x – / 2 6 x Z 30 

PVP6:  
Písemná práce ze semináře volitelného napříč specializacemi
Graded paper in a seminar from the entire range of MA 
courses on offer – 2 x pís. práce / 2 graded papers 

AAAL????B     – / – 2 x Zk  6 

b) Specializační povinně volitelné předměty / 
    Special Programme Courses 

Student si závazně vybírá specializaci při zápisu do 2. ročníku studia. Výběr, který student nahlašuje 
vedoucímu specializace a sekretářce ústavu, musí být v souladu se zvoleným tématem diplomové práce.
After the completion of the first year of study, all students select an area of specialisation in 
accordance with the choice of the MA thesis topic. The selection must be confirmed by the time the 
student registers in the second year of study and reported to the Head of the Special Programme and the 
Secretary of the Department. 

Nabízené specializace / Special Programmes available: 
A Anglická literatura / English Literature 
B Americká literatura a kulturní studia / American Literature and Cultural Studies  
C Irská studia / Irish Studies 
D Studia o zemích Britského společenství / British and Commonwealth Cultural Studies 
E Literární a kulturní teorie / Critical and Cultural Theory 
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PVP1:  
Specializační modul /  
Special Programme Basic Course 
– 4 x seminář / 4 seminars 

 

A Anglická literatura / English Literature AAALA???A

B Americká literatura a kulturní studia /  
   American Literature and Cultural Studies 

AAALB???A

C Irská studia / Irish Studies AAALC???A

D Studia o zemích Britského společenství /  
   British and Commonwealth Cultural Studies 

AAALD???A

E Literární a kulturní teorie / Critical and Cultural Theory AAALE???A

 
 

4 x – / 2 
 
 
 

 
 
4 x Z 
 
 
 

 
 

20 
 
 
 

PVP2:  
Písemná práce ze semináře specializačního modulu / 
Graded paper in a Special Programme Basic Course 
– 2 x pís. práce / 2 graded papers 

 

A Anglická literatura / English Literature AAALA???B

B Americká literatura a kulturní studia /  
   American Literature and Cultural Studies 

AAALB???B

C Irská studia / Irish Studies AAALC???B

D Studia o zemích Britského společenství /  
   British and Commonwealth Cultural Studies 

AAALD???B

E Literární a kulturní teorie / Critical and Cultural Theory AAALE???B

 
 

    – / – 

 
 
2 x Zk 

 
 

  6 

PVP3:  
Předmět v rámci specializace /  
Special Programme Elective Course 
– 4 x seminář / 4 seminars 

 

A Anglická literatura / English Literature AAALA???A

B Americká literatura a kulturní studia /  
   American Literature and Cultural Studies 

AAALB???A

C Irská studia / Irish Studies AAALC???A

D Studia o zemích Britského společenství /  
   British and Commonwealth Cultural Studies 

AAALD???A

E Literární a kulturní teorie / Critical and Cultural Theory AAALE???A

 
 

4 x – / 2 

 
 
4 x Z 

 
 

20 

PVP4:  
Písemná práce předmětu v rámci specializace / 
Graded paper in Special Programme Elective Course 
– 2 x pís. práce / 2 graded papers 

 

A Anglická literatura / English Literature AAALA???B

B Americká literatura a kulturní studia /  
   American Literature and Cultural Studies 

AAALB???B

C Irská studia / Irish Studies AAALC???B

D Studia o zemích Britského společenství /  
   British and Commonwealth Cultural Studies 

AAALD???B

E Literární a kulturní teorie / Critical and Cultural Theory AAALE???B

 
 

– / – 

 
 
2 x Zk 

 
 

  6 

 
Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby 
celkem za své studium získal 120 kreditů. 
In addition to subjects stipulated in the study plan, the student chooses a number of optional courses. The 
credits obtained in the optional courses together with credits from the mandatory study plan must make up a 
total of 120 credits.  
 
Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 %. 
The maximum ratio of credits in optional courses in each year of study is 20% 
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Státní závěrečná zkouška / State Final Exam (for details, see http://ualk.ff.cuni.cz/final-exam-ma.html)  
(první částí musí být obhajoba diplomové práce /  
examination of the MA thesis precedes the examination in Literature and Cultural Studies): 

SZ1. Obhajoba diplomové práce 

SZ2: pro specializaci A Anglická literatura: 
a) Dějiny anglické literatury;  
b) Kulturní dějiny Velké Británie a Irska;  
c) Významné práce literární teorie a historie 
    Významná teoretická a metodologická díla v oboru Anglofonní literatury a kultury; 

 pro specializaci B Americká literatura a kulturní studia: 
a) Dějiny americké literatury;  
b) Kulturní dějiny USA a Kanady;  
c) Významné práce literární teorie a historie 
    Významná teoretická a metodologická díla v oboru Anglofonní literatury a kultury 

 pro specializaci C Irská studia: 
a) Dějiny irské literatury;  
b) Kulturní dějiny Irska; 
c) Významné práce literární teorie a historie 
    Významná teoretická a metodologická díla v oboru Anglofonní literatury a kultury 

 pro specializaci D Studia o zemích Britského společenství: 
a) Literatury vybraných zemí Britského společenství; 
b) Kulturní dějiny zemí Britského společenství; 
c) Významné práce literární teorie a historie 
    Významná teoretická a metodologická díla v oboru Anglofonní literatury a kultury 

 pro specializaci E Literární a kulturní teorie: 
a) Modernismus a modernita; 
b) Vizuální umění, divadlo, film; 
c) Významné práce literární teorie a historie 
    Významná teoretická a metodologická díla v oboru Anglofonní literatury a kultury 

 
Celkový počet kreditů za povinné předměty a povinně volitelné předměty 20 + 88 = 108. Tato hodnota činí 90% 
počtu 120 kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky. 
 
Standardní doba studia: 2 roky 
 
Prerekvizity povinných a povinně volitelných předmětů nejsou zavedeny. 

 

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN / RECOMMENDED STUDY PLAN 

Absolvování předmětu Problémy anglofonních literatur a kultur, jehož posláním je pomoci při výběru specializačního 
modulu, je doporučeno v prvním semestru studia. Pořadí plnění zbylých předmětů není předepsáno a je na 
vlastní volbě každého studenta. 
Students are recommended to take Core Course: Anglophone Literatures and Cultures, designed to aid them in 
the choice of their Special Programme, in the first semester of study. The sequence in which the remaining 
courses are studied is left to each student's decision.   
 

http://ualk.ff.cuni.cz/final-exam-ma.html

