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• prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. 

• prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. 
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Školící pracoviště: 

Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 602 00 Brno. 

Charakteristika pracoviště: 

Filozofická fakulta MU má jako celek a speciálně její Ústav slavistiky ve sféře literární 

komparatistiky (srovnávací literární vědy) dlouholetou tradici. Její kultivace a integrace do 

nových metodologických proudů sleduje vědeckou prostupnost mezi filologickými obory na 

Masarykově univerzitě a vytváří základ pro srovnávací studia, která překračují rámec 

filologických oborů. 

Výzkumná problematika pracoviště: 

Na FF MU se již od předválečných let věnuje literární komparatistice celá řada slavistů-

komparatistů, výrazně komparatisticky je orientována i brněnská romanistika, germanistika, 

anglistika a amerikanistika a klasická filologie, svým způsobem v některých případech i 

literárněvědná bohemistika. Svědčí o tom zaměření recenzovaných časopisů, které FF MU z 

této oblasti vydává (Slavica Litteraria, Bohemica Litteraria, Opera Slavica, Études Romanes de 

Brno, Brno Studies in English, Novaja rusistika) i monografií jednotlivých pracovníků 

příslušných ústavů a kateder. Sídlem komise je Ústav slavistiky s dlouholetou tradicí 

morfologické komparatistiky, kterou v tradici A. Veselovského, J. Polívky a M. Murka zakládal 

Frank Wollman. V současnosti klíčoví pracovníci Ústavu slavistiky v rámci mezinárodní 

spolupráce (zejména s pracovišti akademií věd a univerzit na Slovensko a v Slovinsku) 

rozpracovávají nová pojetí literární komparatistiky, vedoucí ústavu i jako člen redakčních rad 

mezinárodních periodik Zagadnienia rodzajów literackich, World Literature Review, Slavica 

Slovaca a Slavistična revija (od 2009). 

Návrh tematických okruhů dizertačních prací: 

Román 19. století v evropském kontextu; 

Poezie 20. století – evropský a americký kontext; 

Romantismus v evropských literaturách; 

Evropské moderny a avantgardy 

 



 
 
Plán studia:  
 

Základní formou doktorského studia oboru Literární komparatistika, zajišťovaného Ústavem 
slavistiky ve spolupráci s dalšími filologickými pracovišti FF MU, je samostatná systematická 
příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oboru pod individuálním vedením pověřeného 
školitele.  

Výuka doktorandů se realizuje v rámci metodologické přípravy, odborné přípravy a jazykové 
přípravy.  

Obecně metodologická příprava je společná pro studenty všech doktorských studijních 
programů, realizovaných na FF MU. Organizuje ji Katedra filosofie FF MU, částečně také 
Ústav slavistiky. 

Odborná obecně teoretická příprava se realizuje v rámci povinných a volitelných 
oborových kurzů, zaměřených jednak na obecně literárněvědnou problematiku, jednak na 
speciální problematiku podle oborového zaměření disertační práce. 

Oborové kurzy zajišťují jednotlivá filologická pracoviště FF MU, podílející se na realizaci 
oboru. 

Jazyková příprava spočívá ve splnění požadavků na dosažení předepsané jazykové 
kompetence ve dvou světových jazycích. 

Stěžejní náplní studia je samostatná řízená příprava disertační práce pod individuálním 
vedením pověřeného školitele. 

Kromě studijních povinností studijní plán oboru předepisuje splnění dalších podmínek, jako je 
vystoupení na konferenci nebo publikace odborné stati, případně podíl na výuce na 
školitelském pracovišti. 

 
Realizace a kontrola studia probíhá na základě kreditního systému. 
Během studia je student povinen získat nejméně 240 kreditů, z toho: 

20 kr. za předměty metodologického základu 
nejméně 8 kr. za prokázanou jazykovou kompetenci ve 2 světových jazycích (A, F, N, R, Š) 
40 kr. z povinných oborových kurzů  
nejméně 2 kr. z volitelných teoretických kurzů 
20 kr. za semestrální stáž 
110 kr. za předměty zaměřené na přípravu disertace a za odevzdání disertace 
nejméně 40 kr. za publikace a účast na konferencích 
 
 
1. Metodologický základ 
 
Povinné předměty    
 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 
PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium I  Z 10 
RTDS07 Obecná metodologie I. Pospíšil 

J. Dohnal 
Z 10 

 
 



2. Cizí jazyky     
 
(2 světové jazyky podle povahy disertace) 
 
Student musí prokázat jazykovou kompetenci na úrovni C1 Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky ve 2 světových jazycích (A, F, N, R, Š). 
 
Požadovanou úroveň jazykové kompetence v každém ze 2 požadovaných jazyků může 
student dosáhnou jedním ze dvou možných způsobů: 

A. vystoupení s vlastním vědeckým příspěvkem v některém ze stanovených jazyků na 
mezinárodní úrovni (5 kr.) a publikace odborného článku v tomtéž jazyce ve 
vědeckém sborníku nebo periodiku (5 kr.). Student splní požadovanou úroveň 
jazykové kompetence, získá-li tímto způsobem 10 kreditů. 

B. absolvování zkoušky z některého ze stanovených jazyků (4 kr.). Zkoušky organizuje 
CJV MU. 

 
Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

LKDS01 Publikace v cizím jazyce I školitel Z 5 
LKDS02 Referát v cizím jazyce II školitel Z 5 
LKDS03 Publikace v cizím jazyce II školitel Z 5 
LKDS04 Referát v cizím jazyce II školitel Z 5 
 
(V případě prokázání jazykové kompetence podle varianty A se splněné aktivity studentovi 
současně započítají jako další odpovídající hodnotitelné položky – LKDS43 – LKDS46). 
 
3. Oborové předměty  
 
I. Povinné předměty 
 
A) Teoretické kurzy    
 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

LKDS27 Antická literatura D. Bartoňková *) Zk 10 
LKDS28 Světové literatury a světová literatura I. Pospíšil *) Zk 10 
RTDS12 Teorie literatury I. Pospíšil *) Zk 10 
RTDS14 Teorie a dějiny literární 

komparatistiky 
I. Pospíšil *) Zk 10 

 
*) podle potřeby a zaměření práce konzultanti a členové zkušební komise: D. Bartoňková, I. Dorovský, 

M. Franková, J. Kovář, D. Kšicová, J. Kudrnáč, P. Kyloušek, E. Lukavská, J. Munzar, J. Nechutová, 
V. Pálenská,  I. Pospíšil, K. Prajznerová, J. Šrámek) 

 
 
B) Příprava disertační práce  
 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

LKDS25 Pramenné studium1) školitel Z 10 
LKDS21 Textová příprava I2) školitel Z 10 
LKDS22 Textová příprava II3) školitel Z 20 



LKDS30 Doktorský seminář4) předseda obor. 
komise 

Z 5 

LKDS55 Teze disertační práce5) školitel Z 5 
LKDS56 Disertační práce školitel Z 25 
LKDSK    Semestrální kolokvium6) školitel K4) 0 

 

1)  Student po dohodě se školitelem zapisuje opakovaně (nejvýše 2x) v průběhu 1.–2. ročníku studia. 
2)  Kontrola a konzultace prací na doktorské disertaci. Student po dohodě se školitelem zapisuje 
opakovaně (nejvýše 4x) v průběhu 1.–4. ročníku studia. 
3)  Kontrola a konzultace prací na doktorské disertaci. Student po dohodě se školitelem zapisuje 
opakovaně od 5. ročníku studia. 
4) Doktorský seminář student povinně absolvuje nejméně 6x během studia (celkem 30 kreditů – 
předmět lze zapisovat opakovaně). Před ukončením studia je student povinen prezentovat na semináři 
teze disertační práce.  
5)  Zápočet student získá na základě představení tezí disertační práce na doktorském semináři, 

organizovaném v každém semestru Ústavem slavistiky. 
6) Semestrální kolokvium student zapisuje každý semestr, zápočet uděluje školitel jako potvrzení, 

že student průběžně plní své studijní povinnosti. 
 
II. Volitelné předměty 
 
Student je povinen úspěšně ukončit alespoň jeden volitelný kurz z aktuální nabídky 
oborových předmětů (viz Registrační šablony). 
 
III. Publikace a účast na konferencích 
 
Student je povinen získat alespoň 40 kr. za odborné publikace a za vystoupení (referáty) na 
vědeckých konferencích. 7)  
 
 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

LKDS43 Publikovaný odborný text v tuzemsku školitel Z 10 
LKDS44 Publikovaný odborný text v zahraničí školitel Z 20 
LKDS45 Referát na konferenci v tuzemsku školitel Z 10 
LKDS46 Referát na konferenci v zahraničí školitel Z 20 
 
7)  Všechny kurzy v této kategorii lze zapisovat opakovaně. 
 
IV. Zahraniční semestrální studijní pobyt 
 
Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

LKDS05 Studijní stáž v zahraničí8) školitel Z 20 
 
8)  Lze zapisovat opakovaně. 
 


