
Studijní program: NĚMECKÁ FILOLOGIE  

DOBA:    4 roky (240 ECTS)  

FORMA:   prezenční a kombinovaná  

GARANTKA SP: doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (renata.cornejo@ujep.cz)  

  

SLOŽENÍ OBOROVÉ RADY:  

  Interní členové:    

Doc. Hana Bergerová, Dr.  

Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (předsedkyně)  

Doc. Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D. 

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.  

Doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.  

Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.  

Doc. Dr. phil. Mirek Němec  

Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener  
  

Externí členové:  

Doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.  

Prof. Dr. Gesine Lenore Schiewer (Univerzita Bayreuth)  

Doc. PaedDr. Hornáček Banášová, Ph.D. (Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě) 

Doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)  

Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)  

Prof. Dr. Manfred Weinberg (Univerzita Karlova v Praze)  
  

  

1. CHARAKTERISTIKA SP:  

Studijní program „Německá filologie“, realizovaný v rámci kreditního systému, umožňuje studujícím 

prohloubit jejich vědomostí a odborné dovedností daného oboru dle zvolené profilace. V profilaci 

„Německojazyčná literatura“ prohlubuje studující své vědomosti z oblasti aktuálních literárních teorií a 

dějin literatury německé jazykové oblasti, a to zejména se zaměřením na česko-německé popř. česko-

rakouské vztahy. V profilaci „Germanistická jazykověda“ prohlubuje studující své znalosti z oblasti 

synchronní a diachronní lingvistiky a seznamuje se se současnými směry jazykovědného bádání z 
teoretického, metodologického i empirického hlediska.  

Studium vytváří předpoklady pro samostatnou vědeckou práci studenta, pro jeho publikační a projektovou 

činnost a prezentaci dílčích studijních výsledků na tuzemských nebo zahraničních konferencích či 
zahraničních stážích, a připravuje tak své absolventy pro akademickou dráhu, případně pro vědecky 

kvalifikovanou činnost v kulturní oblasti nebo státní a veřejné správě.  

 

 



2. PROFIL ABSOLVENTA:  

Mimo vědeckou práci ve vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucích, archívech či muzeích 

bude mít absolvent předpoklady pro uplatnění dle své profilace na vedoucích a expertních pozicích v oblasti 

vydavatelské a publicistické (popř. literárně-kritické, nebo literárně-historické).  

Vzhledem ke svému zaměření se může dobře uplatnit také při vědecky fundované práci v médiích, státní a 

veřejné správě, ve vzdělávacích institucích nebo v soukromém sektoru. Absolvent se velmi dobře uplatní 

jako překladatel, redaktor nebo lektor německého jazyka či literatury, zejména pak všude tam, kde je 

vyžadována vysoká úroveň literárněvědných nebo lingvistických znalostí z daného oboru. Zároveň může 

absolvent pracovat rovněž jako vysokoškolský učitel a má předpoklady pro další vědeckou kvalifikaci.  

 

3. PRŮBĚH STUDIA:  

Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem, který po projednání s doktorandem navrhuje školitel 
a schvaluje oborová rada. Jeho obsahem je vědecká činnost zaměřená především na základní výzkum a 

prohloubení metodologie a teorie oboru ve spojení se získáváním dalších odborných kompetencí, 

potřebných k sepsání disertační práce a pro budoucí odbornou činnost. Individuální studijní plán stanovuje 

náplň jednotlivých studijních etap, příslušné atestace a zaměření vědecké práce.   

Studijní plán (výuka) v rozsahu 140 kb:  

Cizí jazyk    15 kb  Zk  

Dějiny filozofie    15 kb  Zk  

Doktorský seminář I – IV (4 x 10 kb)   40 kb  z  

Profilace: Německojazyčná literatura (70 kb)  Profilace: Germanistická jazykověda (70 kb)  

Teorie literatury  (20 kb)  20 kb  Zk  Dějiny jazykovědy   20 kb  Zk  

Dějiny německojazyčných literatur   20 kb  Zk  Aplikovaná lingvistika   20 kb  Zk  

Vybrané kapitoly z literární vědy I  10 kb  z  Vybrané kapitoly z jazykovědy I  10 kb  z  

Vybrané kapitoly z literární vědy II  10 kb  z  Vybrané kapitoly z jazykovědy II  10 kb  z  

Vědecko-výzkumné kolokvium   10 kb  z  Vědecko-výzkumné kolokvium  10 kb  z  

  

Další studijní povinnosti v rozsahu 100 kb:  

Součástí individuálního studijního plánu doktoranda jsou další vědecko-výzkumné popř. pedagogické 
povinnosti. Doktorand během svého studia dokládá publikační výstupy své práce a eviduje je v databázi 

OBD, je zapojován dle možností do grantových projektů a podporován při vytváření vlastních grantových 
návrhů či realizaci zahraničních stážích (viz partnerské instituce programu ERASMUS+). Tyto aktivity plní v 

rámci čtyř modulů: Zahraniční pobyt (min. 20 kb), Konference (min. 10 kb), Projekt (min. 10 kb) a 

Publikace (min. 20 kb).   

 



Kromě dosažení celkového počtu 240 kb musí doktorand splnit během studia následující podmínky:  

• min. 2 publikační výstupy v domácím nebo zahraničním periodiku evidovaném v databázi OBD,   

• aktivní účast na min. 2 konferencích (1 domácí, 1 zahraniční),   

• pedagogická činnost v rozsahu 2h. týdně po dobu dvou semestrů (platí pouze pro prezenční formu 

studia), u kombinované formy lze nahradit alternativně plněním jiné aktivity.  
  

V případě objektivních překážek v plnění daných požadavků lze po dohodě se školitelem a souhlasem 

Oborové rady nahradit uvedenou povinnost jinou vědecko-výzkumnou aktivitou (např. editorská činnost, 
vyšší počet konferencí nebo publikací, opakovaná nebo delší zahraniční stáž apod.).   

4. UKONČENÍ STUDIA (Ph.D.):  

Doktorské studium je zakončeno po složení všech předepsaných atestací a splnění dalších předepsaných 

studijních povinností (viz výše uvedené vědecko-výzkumné a pedagogické aktivity) státní doktorskou 

zkouškou a obhajobou disertační práce:    

a) ústní obhajoba disertační práce podává přehled aktuálního stavu problematiky, která je 

předmětem disertace, a na základě aktuálních poznatků a s využitím odpovídající metody směřuje 

k původním výsledkům a řešením. Dizertační práce musí obsahovat původní výsledky a přinést 

originální řešení daného problému. Její část by měla být před obhajobou publikována v odborném 

vědeckém časopise nebo přednesena jako odborný referát na vědecké konferenci.   

b) ústní státní doktorská zkouška je završením doktorského studia a ověřuje metodologické, 

problémové i faktografické znalosti v daném oboru. Obsah státní doktorské zkoušky vychází z 

tématu disertační práce a individuálního studijního plánu studujícího a ověřuje zvládnutí 

teoretických základů a znalostí v oboru Německá filologie dle zvolené profilace, včetně 

metodologických východisek vědecké práce.  

  

Úspěšní absolventi doktorského studijního programu získávají podle zákona o VŠ č. 111/98 Sb. § 47 odst. 5 

akademický titul Ph.D. (uváděný za jménem).  


