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Charakteristika pracoviště: 

Ústav slavistiky FF MU se skládá z paleoslovenistického semináře, ze semináře východoslovanských 

jazyků (tj. rusistiky a ukrajinistiky), východoslovanských literatur, západoslovanských jazyků a literatur 

(tj. polonistiky a slovakistiky) a ze semináře jihoslovanských filologií a balkanistiky, v jehož rámci se 

realizuje v různých ročnících a v libovolných kombinacích studium bulharistiky, kroatistiky, 

makedonistiky, serbistiky a slovenistiky a jednooborové studium balkanistiky. Vědecké zaměření 

Ústavu slavistiky je dáno na jedné straně tradicí, která se budovala v podstatě od založení Masarykovy 

univerzity, jednak novými metodologickými trendy a mezinárodní vědeckou spoluprací. Ve sféře 

slovanské lingvistiky jde zejména o skladbu slovanských jazyků a porovnávací studium češtiny a dalších 

slovanských jazyků v rámci široce pojímané slovanské filologie. Literárněvědná slavistika vychází z 

tradic brněnské komparatistické školy, které obohacuje prvky komunikativní estetiky a hermeneutiky. 

V rámci existujících pěti oborových rad doktorského studia působí nejen vědečtí pracovníci fakulty, ale 

i členové jiných institucí, zejména Akademie věd České republiky. V současné době pokrývá doktorské 

studium v podstatě všechny slavistické obory. Základní formou doktorského studia oboru 

Paleoslovenistika a slovanské jazyky, zajišťovaného Ústavem slavistiky FF MU, je samostatná 

systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci v oborech paleoslovenistika, bulharský 

jazyk, chorvatský jazyk, makedonský jazyk, polský jazyk, slovinský jazyk, srbský jazyk, ukrajinský 

jazyk nebo srovnávací studium slovanských jazyků (výběr závisí na zaměření doktoranda) pod 

individuálním vedením pověřeného školitele. Výuka doktorandů se realizuje v rámci metodologické 

přípravy, odborné přípravy a jazykové přípravy. 



Obecně metodologická příprava je částečně společná pro studenty všech doktorských 
studijních programů, realizovaných na FF MU, a organizuje ji Katedra filosofie FF MU, 
částečně je zajišťována mateřským oborem. 

Odborná obecně teoretická příprava se realizuje v rámci povinných a volitelných 
oborových kurzů, zaměřených na obecnělingvistickou a slavistickou problematiku, resp. na 
problematiku příslušného jazyka. 

Jazyková příprava spočívá ve splnění požadavků na dosažení předepsané jazykové 
kompetence v dalším světovém jazyce, v ruském jazyce a v prokázání znalosti základů latiny. 

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 4 kr. za prokázanou jazykovou kompetenci v dalším světovém jazyce (A, F, N, Š) 
nejméně 4 kr. za prokázanou jazykovou kompetenci (zkoušku) v ruském jazyce 
10 kr. za zkoušku z latiny 
30 kr. z povinných oborových kurzů  
nejméně 140 kr. za předměty zaměřené na přípravu disertace a za odevzdání disertace 
nejméně 20 kr. za publikace a účast na konferencích  
nejméně 20 kr. za semestrální studijní stáž v zahraničí (povinné pro posluchače prezenčního 

studia) 
 
 
 
 
1. Metodologický základ   
 
Povinné předměty    
 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium I  Z 10 

PLDS07 Obecná metodologie V. Blažek 
R. Madecki 

Z 10 

 
 
2. Cizí jazyky     
 
A) Světový jazyk 

Student musí prokázat jazykovou kompetenci na úrovni C1 Společného evropského 
referenčního rámce pro další světový jazyk (A, F, N, Š). 
 
Požadovanou úroveň jazykové kompetence může student dosáhnou jedním ze tří možných 
způsobů: 



A. vystoupení s vlastním vědeckým příspěvkem v jednom 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 jednoho ze stanovených jazyků (4 kr.). Zkoušky organizuje 
CJV MU. 

 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

PLDS01 Publikace v cizím jazyce   školitel Z 5 

PLDS02 Referát v cizím jazyce školitel Z 5 

 
(V případě prokázání jazykové kompetence podle varianty A se splněné aktivity studentovi 
současně započítají jako další odpovídající hodnotitelné položky PLDS43 – PLDS46). 
 
B) Ruský jazyk 

Student musí prokázat jazykovou kompetenci pro ruský jazyk na úrovni B2 Společného 
evropského referenčního rámce. 
 
Požadovanou úroveň jazykové kompetence může student dosáhnout jedním ze tří možných 
způsobů: 

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

B. absolvování kurzu CJV_D_R Ruský jazyk pro doktorské studium ukončeného 
zkouškou (4 kr.), organizovaného Centrem jazykového vzdělávání MU, případně 
čtyřsemestrového kurzu Ruština pro slavisty (zkouška z RJ_08 Ruština pro slavisty 
IV). Kurzy organizuje Ústav slavistiky FF MU. V případě prokázání dostatečné 
jazykové kompetence (státní jazyková zkouška) lze zapsat kurzy Uznání ruského 
jazyka pro akademické účely I,II (na CJV MU).   

 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

CJV_D_R 

CJVR2U 

 

RJ_08 

PLDS04 

Ruský jazyk pro doktorské studium 

Uznání ruského jazyka pro 
akademické účely II 

Ruština pro slavisty IV 

Ruský jazyk* 

 

 

 

Kuznetsova 

Gazda 

Zk 4 (6) 

4 (6) 

 

4 (6-10) 

4 

PLDS05 Publikace v ruském jazyce   školitel Z 5 

PLDS06 Referát v ruském jazyce školitel Z 5 

 
* Kurz PLDS04 Ruský jazyk je určen pouze pro absolventy rusistických oborů nebo rodilé mluvčí 
(uznání jazykové kompetence garantem předmětu). 
 
(V případě prokázání jazykové kompetence podle varianty A se splněné aktivity studentovi současně 
započítají jako další odpovídající hodnotitelné položky PLDS43 – PLDS46). 
 



B) Latina (zkouška ze základů jazyka) 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

PLDS03 Malé latinum S. Žaža Zk 10 

 
 
3. Oborové předměty    
 
I. Povinné předměty 
 
A) Teoretické kurzy    
 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

PLDS11   Klasifikace jazyků V. Blažek Zk 10 

PLDS12   Obecná lingvistika O. Šefčík Zk 10 

PLDS13   Charakteristika slovanských jazyků R. Večerka Zk 10 

 
B) Příprava disertační práce  
 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

PLDS25 Pramenné studium, výzkum 1) školitel Z 10 

PLDS21 Textová příprava I 2) školitel Z 10 

PLDS22 Textová příprava II 3) školitel Z 20 

PLDS30 Doktorský seminář 4) předseda 
oborové komise 

Z 5 

PLDS54 Teze disertační práce školitel Z 5) 5 

PLDS55 Disertační práce školitel Z 25 
 

1) Student po dohodě se školitelem zapisuje opakovaně (nejvýše však 2x) v průběhu 1.-2. roku studia. 

2) Kontrola a konzultace prací na doktorské disertaci. Student po dohodě se školitelem zapisuje 
opakovaně (celkem 4x) v průběhu 1.-4. roku studia. 
3) Kontrola a konzultace prací na doktorské disertaci. Student po dohodě se školitelem zapisuje 
opakovaně od 5. roku studia. 
4) Doktorský seminář student povinně absolvuje nejméně 6x během studia (celkem 60 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. 

 

 



II. Publikace a účast na konferencích  
 

Student je povinen získat alespoň jeden zápočet za publikaci a jeden zápočet za vystoupení 
(referát) na vědecké konferenci. Předměty lze zapisovat opakovaně:  
 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

PLDS43 Referát na konferenci v tuzemsku školitel Z 10 

PLDS44 Referát na konferenci v zahraničí školitel Z 20 

PLDS45 Publikovaný odborný text v tuzemsku školitel Z 10 

PLDS46 Publikovaný odborný text v zahraničí školitel Z 20 

 
 
 
III. Zahraniční semestrální studijní pobyt 
 

Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

PLDSSZ Studijní stáž v zahraničí 8) školitel Z 20 

 
8) lze zapisovat opakovaně. 
 

 
 


