Informace pro studenty doktorského studijního programu
obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK)
Tento dokument je určen pro studenty, kteří zahájili své studium v akademickém roce
2012/2013 (tedy od 1. září 2012). Pro tyto studenty platí kreditový systém a jsou povinni si
všechny předměty zapisovat do STAGu.
Studenti přijatí dříve pokračují ve studiu dle dosavadního individuálního studijního plánu,
tento dokument se jich netýká.
Pro studenty doktorského studijního programu OJTK platí Studijní, zkušební a organizační
řád Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Viz:
http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/zakl_doc_ff/SZR_UP_2011.pdf
Doktorské studium OJTK řídí OBOROVÁ RADA v tomto složení:
předseda: prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
členové: prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Jan Štěpán, CSc.
externí členové:
prof. Dr. hab. Jan Andres, CSc.
PřF UP Olomouc
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
FF UK Praha
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
FF MU Brno
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
PedF OU Ostrava
prof. PhDr. Jana Hofmannová, DrSc.
ÚJČ AV ČR Praha
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
FF MU Brno
Organizace doktorského studia obecné jazykovědy a teorie komunikace
Student společně se svým školitelem sestaví individuální studijní plán (viz příloha), který
musí korespondovat se zapsanými předměty ve STAGu. Tento individuální studijní plán
odevzdá v průběhu prvního semestru koordinátorce doktorského studijního programu OJTK.
Přehled všech studijních povinností a jejich kreditové ohodnocení s vazbou na modulární
studium naleznete v tabulkách ve studijním plánu, který Vám byl předán v den zápisu
referentkou z Oddělení pro vědu a výzkum FF UP. U každého modulu je uveden minimální
počet kreditů, které musí student během doktorského studijního programu absolvovat. Student
(bez ohledu na formu studia) je k úspěšnému ukončení studia povinen získat minimálně
180 kreditů, složit státní doktorskou zkoušku a úspěšně obhájit disertační práci.
OR doporučuje absolvování těchto předmětů v 1. ročníku LS:
Teorie struktury a systému (fraktální struktura jazyka)
Vědní metodologie se zřetelem k problémům verbální komunikace
Aktuální metody zkoumání verbální komunikace
Formální lingvistika
Teorie komunikace se zvláštním zřetelem ke komunikaci verbální
Teorie nových médií a lingvistika z hlediska sémiotického
Filozofie ve vztahu ke zkoumání řečové činnosti
Je vhodné absolvovat všechny výše uvedené předměty v jednom semestru, neboť jsou
vyučovány blokově a jsou zakončeny soubornou zkouškou. Realizace těchto předmětů
neprobíhá pouze na FF UP, ale také ve spřátelených institucích (např. ÚJČ AV ČR, v.v.i.

v Praze). Místo konání výuky určuje přednášející a bude uvedeno v harmonogramu pro letní
semestr, který obdržíte emailem od koordinátorky DSP OJTK.
Zkouška z cizího jazyka
Studenti DSP jsou povinni v rámci svého studia vykonat zkoušku z cizího jazyka. Atestaci
zajišťuje Katedra aplikované lingvistiky FF UP.
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/#c22357
Zkouška z filozofie
Studenti DSP jsou povinni v rámci svého studia vykonat zkoušku z filozofie. Atestaci
zajišťuje Katedra filozofie FF UP.
http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium/#c22828
Povinná zahraniční stáž, publikační činnost a pedagogická činnost
Studenti jsou povinni v rámci doktorského studia absolvovat zahraniční stáž (v rozsahu
minimálně jednoho týdne), následně odevzdají závěrečnou zprávu o zahraniční stáži
a potvrzení o absolvování od hostitelské instituce. Povinná je i publikační činnost, jejíž
výsledky budou zapsány nejen do STAGu, ale také do osobní bibliografické databáze (OBD).
Pro zapsání do OBD kontaktujte vědeckého tajemníka KOL, kterým je Mgr. Marek Nagy,
Ph.D. (marek.nagy@upol.cz). Doktorand je taktéž povinen podílet se na pedagogické činnosti
(výuka vlastního předmětu, jednorázová přednáška, vedení/oponentura bakalářských prací
apod.). Pedagogickou činnost lze vykonávat i na jiných pracovištích, než je KOL FF UP.
Pedagogická činnost na KOL FF UP probíhá vždy po konzultaci s předsedou oborové rady
a vedoucím katedry.
V případě jakýchkoli nejasností neváhejte kontaktovat koordinátorku doktorského studijního
programu OJTK:
Mgr. Petra Martinková
Katedra obecné lingvistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 14
771 80 Olomouc
petra.martinkova@upol.cz
+420 585 633 628
+420 774 274 252

Příloha

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN DSP FF UP
Studijní program:
Studijní obor:
Doktorand:
Školitel:
Konzultant:

tříletý/čtyřletý, interní/ kombinovaný
Název oboru
Titul, Jméno, Příjmení, Titul
Titul, Jméno, Příjmení, Titul
Titul, Jméno, Příjmení, Titul

I. ROČNÍK (AK. ROK 2012/ 2013)
1. Vědeckovýzkumný modul
1a) Oborové a metodické předměty
 Složení Zk: XXX
 Příprava na složení Zk: XXX

kredity
0
0

1b) Publikační aktivita
 Příklad: Příprava a odeslání odborného článku k recenznímu řízení – recenzovaný
časopis (možnost specifikovat);
 Příklad: Aktivní účast na dvou odborných konferencích (vypsat, když jsou známé);
 Je možno doplnit další výstupy – recenze, monografie, kapitola v monografii,
článek ve sborníku a další;
2. Modul oborové specializace
2a) Volitelné předměty oboru
 Absolvování předmětu XXX (lze přesně určit ze studijních plánů daného oboru)
2b) Interdisciplinární předměty
 Absolvování předmětu XXX(lze přesně určit ze studijních plánů daného oboru)
3. Modul tzv. soft skills
 Absolvování předmětu XXX (lze přesně určit ze studijních plánů daného oboru)
 Absolvování předmětu XXX (lze přesně určit ze studijních plánů daného oboru)

0
0

0
0

0
0

0

4. Pedagogický modul
 Výuka – XXX (možnost specifikovat)
5. Disertační modul (aktivita na disertačním projektu)
 Popsat co bude v daném roce student realizovat za aktivity na přípravě disertační
práce (například: administrace dotazníků, rešerš, příprava podkladů atd.)


Celkový plánovaný počet kreditů za 1. ročník

00

II. ROČNÍK (AK. ROK 2013/ 2014)
1. Vědeckovýzkumný modul
1a) Oborové a metodické předměty
 Složení Zk: XXX
 Příprava na složení Zk: XXX
 Absolvování předmětu XXXX;
1b) Publikační aktivita
 Příklad: Příprava a odeslání odborného článku k recenznímu řízení – recenzovaný
časopis;
 Příklad: Aktivní účast na dvou odborných konferencích;
 Je možno doplnit další výstupy – recenze, monografie, kapitola v monografii, článek
ve sborníku a další;
1c) Zahraniční zkušenost
 Absolvování zahraniční stáže v rozsahu xxx (stát, instituce, termín, další relevantní
informace, které jsou známé)
2. Modul oborové specializace
2a) Volitelné předměty oboru
 Absolvování předmětu XXX (nemusí být přesně specifikován)
2b) Interdisciplinární předměty
 Absolvování předmětu XXX (nemusí být přesně specifikován)

kredity
0
0
0
0
0
0

0
0

3. Modul tzv. soft skills
 Nebude již v tomto období realizován z důvodu realizace v 1. ročníku;
4. Pedagogický modul
 Nebude již v tomto období realizován z důvodu realizace v 1. ročníku;
5. Disertační modul
 Popis aktivit vedoucích k přípravě disertační práce


Celkový plánovaný počet kreditů za 2. ročník

0

00

III. ROČNÍK (AK. ROK 2014/ 2015)

1. Vědeckovýzkumný modul
1a) Oborové a metodické předměty
 Složení Zk: XXX
1b) Publikační aktivita
 Příklad: Příprava a odeslání odborného článku k recenznímu řízení – recenzovaný
časopis;
 Příklad: Aktivní účast na dvou odborných konferencích;
 Je možno doplnit další výstupy – recenze, monografie, kapitola v monografii, článek
ve sborníku a další;
2. Modul oborové specializace
2a) Volitelné předměty oboru
 Absolvování předmětu XXX (nemusí být přesně specifikován)
2b) interdisciplinární předměty
 Absolvování předmětu XXX (nemusí být přesně specifikován)

kredity
0
0
0

0
0

0

3. Modul tzv. soft skills
 Absolvování předmětu XXX (nemusí být přesně specifikován)
4. Pedagogický modul
 Nebude již v tomto období realizován z důvodu realizace v 2. ročníku;
5. Disertační modul
 Například: absolvování disertačního semináře
 Popis toho, co bude v daném roce student realizovat za aktivity při přípravě
disertační práce, např. psaní disertační práce, následné odevzdání a obhajoba
(předpokládaný termín červen 2015).


0
0

Celkový plánovaný počet kreditů za 3. ročník

00

Plánovaný počet kreditů během studia celkem (povinnost 180)

00

V Olomouci dne XXX

Podpis doktoranda: …………………

Podpis školitele: …………………

