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Doktorské studium Srovnávací slovanská filologie se člení na dva podobory:
Srovnávací slovanská jazykověda a Srovnávací slovanská literární věda
Zimní semestr 2017/2018, školicí pracoviště – katedra slavistiky FF UP

Garantem všech předmětů je doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph. D.
I. První ročník zapisuje předměty Povinné oborové předměty 91 A, po jejich splnění získává 40
kreditů; při nesplnění těchto předmětů, tj. nesplnění základních studijních povinností
oboru, nemůže doktorand pokračovat ve studiu. Časový limit splnění těchto předmětů ve
studijním roce 2017/2018 je 11. 5. 2018.
2. Všichni doktorandi od 2. ročníku „ … jsou povinni odevzdávat na konci akademického roku,
nejpozději v termínu mezního splnění studijních povinností, podepsaný zápisový list A - písemně
poštou na adresu odd. vědy, nebo elektronicky mailem na e-mailovou adresu
agnes.hausknotzova@upol.cz“
3. Povinností všech doktorandů od 2. ročníku je také aktualizace studijních plánů, které vytištěné,
podepsané doktorandem/doktorandkou+školitelem/školitelkou odevzdají do 15. 10. 2017 předsedovi
OR.
4. Doktorandi mají povinnost získat v každém roce svého studia nejméně 40 kreditů. Jestliže při
kontrole studia bude zjištěno, že tomu tak není, bude doktorandovi ukončeno jeho doktorské studium.
Kontrolu provádí Mgr. Hausknotzová
Všichni doktorandi budou laskavě věnovat pozornost všem sdělením, jež jsou obsažena v odkazech
http://dspff.upol.cz/pro-studenty/pruvodce-studiem-dsp/
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/
http://www.polonistika.upol.cz/studium/doktorske_studium.html
První ročník DS SSF:
Tyto všechny předměty zapisují doktorandi 1. ročníku, tj. 8 předmětů. Povinností doktoranda je
všechny splnit v uvedeném čase všech přednášek a zápočtem předmětu KSO/91AOW Srov. slov. fil.
– workshop 11. 5. 2018
Povinné oborové předměty 91 A, každý předmět = 5 k, počet kreditů celkem 40
I. KSO/91ACJ Česká jazykověda – přednáška + vypracovaní ministudie – 10 normostránek na
zadané téma.
6. 10. 2017 9:45–11:15, uč. 340, do 10 studentů doc. Vepřek
II. KSO/91ACL Česká literární věda – přednáška + vypracovaní ministudie – 10 normostránek
na zadané téma.
6. 10.2017 11:30–13:00, uč. 340, do 10 studentů prof. Sobotková
III. KSO/91APJ Polská jazykověda – přednáška + vypracovaní ministudie – 10 normostránek
na zadané téma.
13. 10. 2017 9:45–11:15, uč. 340, do 10 studentů doc. Dobrotová
IV. KSO/91APL Polská literární věda – přednáška + vypracování ministudie – 10 normostránek
na zadané téma.
13. 10. 2017 11: 30–13:00, uč. 340, do 10 studentů dr. Hanczakowski
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V. KSO/91ARJ Ruská jazykověda– přednáška + vypracovaní ministudie – 10 normostránek na
zadané téma.
13. 10. 2017 od 13:15– 14:45, uč. 3.56 – tř. Svobody 26, do 10 studentů prof. Stěpanova
VI. KSO/91AUJ Ukrajinská jazykověda – přednáška + vypracovaní ministudie – 10
normostránek na zadané téma.
20. 10. 2017 11:30–13:00, uč. 3.56 – tř. Svobody 26, do 10 studentů prof. Arkhanhelská
VII. KSO/91AUL Ukrajinská literární věda – přednáška+vypracovaní ministudie – 10
normostránek na zadané téma.
20. 10. 2017 13:15–14:45, uč. 3.56 – tř. Svobody 26, do 10 studentů dr. Merzová a dr. Cholodová
VIII. KSO/91AOW Srov. slov. fil. – workshop = společný předmět, jehož realizace nastane
11. 5. 2018; předmět je doporučen i doktorandům vyšších ročníků jako příprava na dílčí
zkoušku po druhém nebo třetím ročníku, kód jejich vystoupení bude dohodnut individuálně
9:45 – 13:00 uč. 340, do 10 studentů – garant doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph. D.
Doporučené další předměty studia
KSO/92BJ 5 Hostující profesoři – slovanská jazykověda garant doc. Vepřek
KSO/92BL6 Hostující profesoři – slovanská literární věda garant doc. Vepřek
Bez časoprostorových údajů, bude upřesněno během zimního semestru
Disertační modul 95 – počet kreditů celkem 70 garant doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph. D.
Doktorandi zapisují podle svého podoboru:
A. Srovnávací slovanská jazykověda – celkem 70 kreditů
1. ročník
KSO/95DSJ Disertační seminář jazykový 1
5k
KSO/ 95DJS Disertační jazykový seminář 2
5
2. od 2. ročníku výše
KSO/95DZ1 Dílčí odborná zk. + obhajoba 1 30 k
KSO/95DZ2 Dílčí odborná zk. + obhajoba 2 30 k
KSO/95 ODP Obhajoba disertační práce
0k
KSO/95SDZ Státní doktorská zk.
0k
Bez časoprostorových údajů, bude upřesněno během zimního semestru
B. Srovnávací slovanská literární věda
1. ročník
KSO/95DSL Disertační seminář literární 2
KSO/95DLS Disertační literární seminář 1

5k
5k

2. od 2. ročníku výše
KSO/95DZ1 Dílčí odborná zk. + obhajoba 1 30 k
KSO/95DZ2 Dílčí odborná zk. + obhajoba 2 30 k
KSO/95 ODP Obhajoba disertační práce
0k
KSO/95DZ Státní doktorská zk.
0k
Bez časoprostorových údajů
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Pedagogický modul 94, počet kreditů min. 10
Bez časoprostorových údajů
Zapisují doktorandi 1. – 3. ročníku min. 10 kreditů
1. ročník
KSO/94VP1 Výuka předmětu 1
KSO/94VP2 Výuka předmětu 2
2. ročník
KSO/94VP3 Výuka předmětu 3
KSO/94VP4 Výuka předmětu 4
3. ročník
KSO/94VP5 Výuka předmětu 5
KSO/ 994VP6Výuka předmětu 6
Plnění povinností doktoranda kontroluje školitel/školitelka a předseda OR DS SSF
Zapisují doktorandi 1. – 4. ročníku ve spolupráci se svými školiteli
Publikační aktivita modulu 91B
min. 30 k
Bez časoprostorových údajů
KSO/91BD1 Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 1+ OBD
KSO/91BD2 Vystoupení s příspěvkem na dom. konf. 2+OBD
KSO/91BG1 Grantové aktivity-řešitel grantu
KSO/91BG2 Grantové aktivity-spoluřešitel grantu
KSO/91BI1 Stať v im. čas. ČR/ recenzovaném č. ČR
KSO/91BP1 Publikace překladu LT 10 a více normostran 1
KSO/91BR1 Stať v zahraničním rec. časopise
KSO/91BT1 Publikace přísp. na zahraniční konf. 1
KSO/91BZ1 Vystoupení s přísp. na zahr. konf. 1
KSO/91BZ2 Vystoupení s přísp. na mezinárodní konf. 2
KSO/91BS1 Publikace příspěvku – stud. Sb.
KSO/91BS2 Publikace příspěvku – stud. Sb.
KSO/91BS3 Publikace příspěvku – stud. Sb.
KSO/91BZ3 Vystoupení s přísp. na zahr. konf. 3
KSO/91BZ4 Vystoupení s přísp. na mezinárodní konf. 4
KSO/91BZ5 Vystoupení s přísp. na mezinárodní konf. 5
KSO/91BZ6 Vystoupení s přísp. na mezinárodní konf. 6
KSO/91BT2 Publikace přísp. na zahraniční/domácí konf.

„Zapsání předmětu musí student nejprve konzultovat se školitelem/školitelkou“
„Předmět budou mít zapsán do STAGu studenti, kteří předložili předsedovi oborové rady
potvrzení o účasti na konferenci a potvrzení o vložení záznamu do OBD.“

Volitelné předměty oboru modulu 92A min. 10 k, doktorandi zapisují z doporučené nabídky FF
UP ve spolupráci se svými školiteli
Bez časoprostorových údajů

Interdisciplinární předměty modulu 92B – volitelné předměty min. 10k, doktorandi zapisují
ve spolupráci se svými školiteli
Bez časoprostorových údajů
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Cizí jazyky – povinně volitelné předměty min. 10 k – zapisují doktorandi individuálně ve
spolupráci se svými školiteli
KSO/91ADP Cizí jazyk DSP – polština (garant doc. Dobrotová)
Bez časoprostorových údajů
Zapisují doktorandi 2. a 3. ročníku ve spolupráci se svými školiteli
Bez časoprostorových údajů
Zahraniční zkušenosti 91 C
KSO/91CS1 zahraniční stáž do 7 dnů 5k
KSO/91CS2 zahraniční stáž do 30 dnů 10k
KSO/91CS3 zahraniční stáž nad 30 dnů 20 k
„ Plán zahraničních stáží musí student nejprve konzultovat se školitelem/školitelkou a poté se
souhlasem předsedy oborové rady se zahraniční stáž může realizovat. V případě, že je vhodnější stáž
v ČR, lze ji v rámci vypsaného předmětu uskutečnit.“
„Předmět si mohou zapsat pouze studenti, kteří předložili předsedovi oborové rady potvrzení o účasti
na stáži.“
Během čtyř let studia vykonají doktorandi tyto hlavní zkoušky z oboru
Doktorandi jsou povinni získat kredity za vykonání zkoušky z filozofie
Doktorandi jsou povinni získat kredity za vykonání zkoušky z cizího neslovanského jazyka.
Doktorandi jsou povinni získat kredity za vykonání zkoušky ze dvou cizích slovanských jazyků.
KSO/95DZ1 Dílčí odborná zk. + obhajoba 1 30 k
KSO/95DZ2 Dílčí odborná zk. + obhajoba 2 30 k
Po splnění dalších studijních povinností
KSO/95 ODP Obhajoba disertační práce
KSO/95SDZ Státní doktorská zk.
Zpracoval doc. M. Vepřek, předseda OR DSP SSF ve spolupráci s dr. U. Cholodovou,
místopředsedkyní.
Zpracovala prof. M. Sobotková, předsedkyně OR DS SSF
V Olomouci dne 8. 6. 2017

