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Základní struktura studijních povinností doktorského studia oboru 

ČESKÝ JAZYK 
 

 

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 (AXCJDOS01–04, od 5. roku výš AXCJDOS01 s opakovaným zápisem)  

 V rámci semináře realizuje doktorand především následující aktivity:  

o Prezentace připravovaných vlastních odborných vystoupení (referáty, postery, články), podíl na 

kritické reflexi vystoupení ostatních doktorandů (1.–2. rok studia). 

o Prezentace postupu práce na disertaci (mj. teze a zpracovaná kapitola disertace) následovaná diskusí 

a připomínkami (2.–3. rok studia). 

o Nácvik prezentací pro mezinárodní konference, výměna zkušeností ze studijních cest, stáží a 

konferencí (3.–4. rok studia). 

o Nácvik obhajoby disertace (4. rok studia). 

 V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti vlastní prezentace. 

 Studenti kombinovaného studia plní atestaci v každém roce tak, že jednou ročně na semináři vystoupí 

s prezentací. 

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

studia. Seminář se koná během zimního i letního semestru se čtrnáctidenní periodicitou. 

 

1.2 Komentovaná rešerše k tématu disertační práce (AXCJDIS03) 

 Doktorand předkládá školiteli komentovaný seznam relevantní odborné literatury týkající se problematiky, 

jíž je věnována disertační práce, případně též – podle povahy tématu – primárních pramenů či dalších 

zdrojů, jež jsou pro danou problematiku podstatné. 

 Termín: dle dohody se školitelem 1.– 2. rok studia. 

 

1.3 Předložení tezí disertační práce (AXCJDIS06) 

 Doktorand předkládá školiteli teze připravované disertační práce v rozsahu zhruba 7 až 10 normostran. 

Teze by měly obsahovat upřesnění tématu a cíle disertace, náčrt předpokládané struktury práce, 

charakteristiku základních pojmů, s nimiž práce operuje, a dále formulaci výzkumných hypotéz a 

očekávaných závěrů. Doplňkem k tezím bude časový harmonogram další přípravy disertace. Teze hodnotí 

školitel, případně ve spolupráci s dalšími odborníky, a jsou předmětem diskuse na doktorandském 

semináři. 

 Termín: typicky ve 2. roce studia. 

 

1.4 Předložení kapitoly z disertační práce (AXCJDIS04-05, od 5. roku výš AXCJDIS04 s opakovaným 

zápisem) 

 Doktorand předkládá školiteli první verzi jedné kapitoly z disertace (minimální rozsah 20 normostran). 

Zpravidla půjde buď o kapitolu teoreticko-metodologickou, nebo o kapitolu věnovanou analýze 

jazykového materiálu. Předložená kapitola je hodnocena formou odborné rozpravy před minimálně 

dvoučlennou komisí; jedním z členů komise je školitel. Zároveň je kapitola představena na doktorandském 

semináři. 

 Termín: nejpozději ve 3. a poté v každém dalším roce studia. 

2. ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ POVINNOSTI 

Povinnosti shodné pro všechny studenty oboru 
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2.1 Cizí jazyk 

 Student volí mezi zkouškou z angličtiny (AXJAZ0001), němčiny (AXJAZ0005), nebo francouzštiny 

(AXJAZ0002).1  

 Termín: dle dohody se školitelem 1.– 2. rok studia. 

 

2.2 Teoreticko-metodologický seminář I–II (AXCJTMS03, AXCJTMS04) 

 Četba a interpretace aktuálních lingvistických textů. Přednášky odborníků na teoreticko-metodologická 

témata, spojené s diskusí. Diskuse nad teoreticko-metodologickými otázkami vyplývajícími z 

disertačních projektů.  

 Studenti kombinovaného studia plní atestaci vypracováním písemného komentáře k povinné literatuře 

předepsané na semináři. 

 Termín: dle dohody se školitelem 1.– 2. rok studia. 

 

Povinnosti stanovované individuálně na základě dohody studenta a školitele 

 

2.3 Oborová zkouška (AXCJSPE... různé kódy podle témat) 

 V oborové zkoušce má student prokázat, že v náležité míře ovládá jazykovědnou disciplínu, do níž spadá 

tematika disertační práce. Zkouška je ústní a skládá se před minimálně dvoučlennou komisí. 

Východiskem pro zkoušku je předložení seznamu prostudované odborné literatury.   

 Termín: dle dohody se školitelem 2.– 3. rok studia. 

 

2.4. Individuální studijní povinnosti  

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

dvou povinností. Jako studijní povinnost lze stanovit: 

o Zkoušku prohlubující studentovy znalosti v některé z oblastí související s tématem disertace, zejména 

v oblasti metodologie výzkumu. Lze přitom buď předepsat zcela navou individuální zkoušku nebo si 

zvolit jednu z následujících již existujících zkoušek: Statistika (AXCJSPE20), Úvod do programování 

(AXCJSPE21), Programování pro korpusovou lingvistiku (AXCJSPE22), Metody a techniky 

terénního výzkumu (AXCJSPE23), Metody analýzy diskurzu (AXCJSPE24), Současné metody 

gramatického popisu (AXCJSPE25), Metody popisu zvukové stránky jazyka (AXCJSPE26), 

Psycholingvistické metody (AXCJSPE27), Neurolingvistika (AXCJSPE28), Etymologie 

(AXCJSPE29). 

Zkouška může mít formu ústní, formu písemného testu nebo formu písemné práce, která je předmětem 

odborné rozpravy. 

o Zkoušku z akademického čtení z druhého jazyka, žádá-li si to téma disertace (např. zkouška z latiny či 

němčiny v případě diachronně zaměřených disertačních projektů). 

Zkouška prokazuje pasivní zvládnutí jazyka, aby v něm doktorand dokázal studovat prameny, a to 

formou pasivní zkoušky ze čtení odborných textů. Typicky se jedná o angličtinu (ASZAJ2000), 

němčinu (ASZNJ2000), francouzštinu (ASZFJ2000), ruštinu (ASZRJ2000) a latinu (ASZLJ0001), 

ve speciálně odůvodněných případech může jít i o další jazyk. 

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

3. ODBORNÉ AKTIVITY 

 

3.1 Zahraniční stáž (AXCJOAK09) 

 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 až podmínkou pro přihlášení 

k obhajobě disertace. Standardní souhrnná délka stáže jsou tři měsíce. 

 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 

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

                                                      
1 Vystudoval-li student v bakalářském nebo magisterském studiu zároveň i další filologický obor z množiny A/N/F, 

povinnost Cizí jazyk pro něj odpadá. 
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 Studenti cizí národnosti mohou zahraniční stáž po dohodě se svým školitelem absolvovat v české 

instituci zaměřené na výzkum českého jazyka (např. v Ústavu pro jazyk český AV ČR). 

 

3.2 Odborná publikace (AXCJOAK10) 

 Uveřejnění původní odborné studie (orientační rozsah 15 normostran) v recenzovaném vědeckém 

oborovém periodiku nebo uveřejnění kapitoly v recenzované odborné knize, případně uveřejnění 

samostatné monografie. Ve všech těchto případech pro udělení atestace postačuje potvrzení o přijetí 

textu k publikaci na základě recenzního řízení. 

 Termín: nejpozději ve 4. roce studia. 

 

3.3 Další odborná aktivita I–II (AXCJOAK11,  AXCJOAK12) 

 Doktorand plní minimálně dvě z následujících aktivit: 

o Aktivní účast na konferenci: Vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci (referát, poster). 

o Akademická výuka:  Vedení semináře, případně podíl na výuce podle potřeb školícího pracoviště. 

o Grantový projekt:  Předložení grantového projektu, resp. aktivní zapojení do grantového projektu. 

o Odborný překlad: Uveřejnění překladu vědeckého textu (alespoň 20 normostran). 

o Odborná ediční činnost:  Příprava vědecké edice textu (alespoň 30 normostran). 

 Termín: nejpozději ve 4. roce studia 

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“.  

 Zkouška je vázána na zpracovávané téma disertační práce. Před zkouškou uchazeč předkládá seznam 

prostudované odborné literatury k tématu disertace, teze a jednu kapitolu disertační práce a dále seznam 

dosavadních odborných aktivit. V první části zkoušky uchazeč představí připravovanou disertaci, 

zdůvodní její metodologická východiska a poukáže na existující problémy a jejich možná řešení. 

Následují kritické připomínky a diskuse. V případě potřeby může být součástí zkoušky ověření 

faktických znalostí uchazeče na základě předloženého seznamu literatury. 

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 s daným plánem. 

2. Individuální studijní povinnosti, tj. (a) Oborovou zkoušku a (b) jednu nebo dvě další individuální 

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. 

 

 


