
Studijní program Filologie Plán platný pro studium započaté od 2017/18 

FF UK  1 

Základní struktura studijních povinností doktorského studia oboru 

ANGLOFONNÍ LITERATURY A KULTURY 

 

 

Jednotlivé studijní povinnosti (kontroly studia) jsou uvedeny tučně. Není-li uvedeno jinak, skládají se 

formou zápočtu. 

1. POVINNOSTI SPOJENÉ S KONTROLOU PRÁCE NA DISERTACI 

1.1 Doktorandský seminář (AXALDOS03–06, od 5. roku výš AXALDOS03 s opakovaným zápisem) 

 Je složen z těchto semestrálních modulů: 

a) Dva semestrální kursy (1 rok) o základních teoreticko-metodologických otázkách oboru v prvním a 

druhém roce studia. Typicky se realizují kursy Rhetoric in Philosophy and Literature a Literate 

Technologies, mohou být nicméně realizovány i jinými kursy. 

b) 3 roky prezentací částí disertačních prací, jejich rozpracovaných tezí a dalších výsledků výzkumných 

aktivit doktorandů, spolu s diskusemi o metodologických problémech za spoluúčasti školitelů a pod 

vedením předsedy OR nebo jím určeného člena OR. 

 V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti na doktorandském semináři, není však zbaven 

povinnosti absolvovat dva kursy (viz a) a prezentovat výsledky práce na disertaci (viz b). 

 Termín: Povinnost Doktorandský seminář atd. bude studentovi automaticky zapisována v každém roce 

studia 

 

1.2 Odevzdání rozpracovaných tezí disertační práce (AXALDIS01) 

 Rozpracované teze musí vycházet z připomínek školitele k tezím předloženým u přijímacího řízení. 

Obsahují zejména: (a) zpřesnění celkového tématu a cíle práce na podkladě četby primární a sekundární 

literatury, (b) hypotézy, předpokládané závěry a zdůvodnění jejich významu, (c) podrobnou diskusi a 

zdůvodnění použitých metodologií, (c) podrobný popis struktury práce spolu s harmonogramem 

jednotlivých etap (kapitol), (d) podrobný seznam sekundární literatury, eventuálně další přílohy. 

Rozpracované teze disertační práce mají ukázat, že student již splnil převážnou část úkolů při přípravě 

disertační práce. Tato studijní povinnost studenta v doktorském studiu představuje zásadní nástroj 

kontroly úspěšnosti práce studenta na zvoleném disertačním tématu dle stanoveného harmonogramu 

příprav disertace. Smyslem je ověřit, zda student bude schopen v dalším studiu úspěšně pokračovat 

v práci na tématu své disertace. Forma odevzdané práce může být strukturovaná do jednotlivých bodů 

anebo mohou být teze rozpracovány ve formě souvislého textu (bude záležet na dohodě školitele a 

studenta). Rozsah rozpracování bude cca 15-20 normostran. 

 Termín: 2. rok studia. 

 

1.3 Kapitola či jiný ucelený výstup z disertační práce (AXALDIS02-03, od 5. roku výš AXALDIS02  

s opakovaným zápisem) 

 Minimální rozsah 35 normostran. Postup práce na textu je možné prezentovat v rámci Doktorandského 

semináře. 

 Termín odevzdání: 3. a každý další rok studia. 

2. ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI 

Povinnosti shodné pro všechny studenty oboru 

 

2.1 Cizí jazyk  

 Student volí po dohodě se školitelem zkoušku z němčiny (AXJAZ0005), francouzštiny (AXJAZ0002), 

španělštiny (AXJAZ0007) nebo latiny (AXJAZ0004) 1. Výjimečně lze v návaznosti na téma disertace 

povolit na návrh školitele a předsedy OR i jiný jazyk. 

                                                      
1 Vystudoval-li student v bakalářském nebo magisterském studiu filologický obor z množiny N/F/Š/lat., povinnost Cizí 

jazyk pro něj odpadá.  
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 Termín: dle dohody se školitelem 1.–3. rok studia 

 

2.2 Filosofie (AXOBEC002) 

 Písemná práce na filosofické téma vztažené k projektu disertace  

 Termín: dle dohody se školitelem 1.– 3. rok studia. 

 

2.3 Oborová zkouška: Anglofonní literatury a kultury (AXALSPE04) 

 Náplň zkoušky stanovuje školitel. 

 Termín: dle dohody se školitelem 1.– 3. rok studia. 

Povinnosti stanovované individuálně na základě dohody studenta a školitele 

 

2.4 Individuální studijní povinnosti (různé kódy podle zvolených seminářů) 

 Školitel stanovuje dle povahy tématu disertace další povinnosti v rozsahu minimálně jedné, maximálně 3 

povinností: absolvování 1-3 volitelných oborových seminářů ve shodě s tematickým a metodologickým 

zaměřením disertace. Doktorand se po dohodě se školitelem zúčastní kursu v magisterském programu, 

kde na něj budou kladeny zvýšené nároky (větší rozsah a obtížnost závěrečného eseje, větší počet a 

obtížnost prezentací), nebo doktorského kursu jiného oboru/programu. Školitel má též možnost místo 

individuální studijní povinnosti stanovit Další odbornou aktivitu II (AXALOAK13) (viz níže, sekce 3.4).  

 Termín: 1.– 3. rok studia 

3. ODBORNÉ AKTIVITY 

3.1 Zahraniční stáž (AXALOAK09) 

 Rok plnění není předepsán, neboť výjezd na stáž je závislý na stipendijních nabídkách a nelze jej plně 

předvídat předem. Povinnost lze plnit i po složení SDZK, její splnění je podmínkou až pro přihlášení 

k obhajobě disertace. 

 V případě závažných důvodů (péče o děti apod.) lze na základě žádosti schválené děkanem zahraniční 

stáž nahradit i některou jinou z následujících odborných aktivit: aktivní účast na konferenci, odborná 

editorská činnost, odborný překlad, akademická výuka, odborná publikace. 

 

3.2 Odborná publikace (AXALOAK10) 

 Přijetí k publikaci jednoho odborného článku v recenzovaném periodiku nebo kapitoly v kolektivní 

monografii. 

 Rok plnění není předepsán. Povinnost lze plnit i po složení SDZK, její splnění je podmínkou až pro 

přihlášení k obhajobě disertace.   

 

3.3 Aktivní účast na vědecké konferenci (AXALOAK11) 

 Musí to být konference, kde jsou návrhy příspěvků přijímány na základě jejich posouzení organizátory. 

Mělo by jít o konferenci s mezinárodní účastí. 

 Rok plnění není předepsán. Povinnost lze plnit i po složení SDZK, její splnění je podmínkou až pro 

přihlášení k obhajobě disertace.   

 

3.4 Další odborná aktivita (AXALOAK12) 

 Doktorand si vybírá jednu z následujících aktivit: 

o grantový projekt: započítává se i příprava neúspěšné žádosti, 

o odborná editorská činnost (spolupráce při editaci konferenčních sborníků, tematických čísel 

časopisů, odborných slovníků, případně kolektivních monografií),  

o odborný překlad (vědeckých článků, kapitol v monografiích apod.),  

o akademická výuka: výuka povinně volitelných seminářů v bakalářském, případně i magisterském 

studiu, a to pouze pod vedením školitele. Realizuje se, pokud má doktorand zájem a je schopen 

výsledky svého výzkumu prezentovat bakalářským, případně magisterských studentům. 

 Rok plnění výše uvedených aktivit není předepsán. Lze je plnit i po složení SDZK, jejich splnění je 

podmínkou až pro přihlášení k obhajobě disertace. 
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 Školitel má též možnost stanovit druhou Další odbornou aktivitu namísto jedné individuální studijní 

povinnosti ze sekce 2.3 výše.  

4. STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA (ASDZK0001) 

 Termín: 3. rok studia. 

 Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je splnění všech předepsaných studijních povinností z části 

plánu „základní studijní povinnosti“. 

 Státní doktorská zkouška ověřuje metodologické, problémové i faktografické znalosti oboru jako celku. 

Náplň zkoušky se vztahuje zpravidla k celému vývoji literatury, kterou se uchazeč zabývá, se 

srovnávacími přesahy do dalších anglofonních literatur. Důraz se klade také na zvládnutí 

literárněteoretických metod a terminologie. Zkouška trvá zhruba 1 hodinu. Má formu 30 minutové 

přednášky uchazeče na předem zadané téma a 30 minutové rozpravy o této přednášce, kterou vede 

předseda komise.  

5. OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE (AX0007305) 

 Předpokladem pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je splnění všech povinností 

předepsaných v ISP. 

 

Standardní doba studia: 4 roky 

 

 

INSTRUKCE PRO SESTAVOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU 

 

Základní verzi ISP vytváří v SIS Oddělení vědy, přičemž každému doktorandovi automaticky zapisuje 

všechny povinnosti, které jsou jednoznačně dané pro všechny studenty oboru (tj. u nichž je v rámcovém 

plánu výše uveden jednoznačný kód). Jakmile je tento základní ISP vytvořen, student po dohodě se 

školitelem musí v SIS dovyplnit: 

1. Zvolený Cizí jazyk, který vybírá z nabídky jazyků asociované v SIS s daným plánem. 

2. Individuální studijní povinnosti dle specifikace uvedené v plánu výše. Tyto povinnosti lze zadat 

buď volbou některého již existujícího předmětu, nebo (pokud daný předmět v SIS dosud neexistuje) 

zadáním tzv. „popisu předmětu“, který danou povinnost slovně popisuje s tím, že s nějakým předmětem v 

SIS bude asociována až později. 

3. Rok plnění u všech povinností, u nichž výše uvedený oborový plán určuje časové rozpětí. 

 

 


