
Polská literatura 

Oborová komise: 

• prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (předseda) 

Interní členové 

• Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. 

• Mgr. Renata Buchtová, Ph.D. 

• prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr. 

• Mgr. Roman Madecki, Ph.D. 

• prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. 

• prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. 

Externí členové 

• Mgr. Roman Baron, Ph.D. (Akademie věd České republiky) 

• Dr. Marek Bernacki (Univerzita Bielsko-Biala) 

• prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) 

Předsedové zkušební komise pro doktorské zkoušky: 

• prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. 

Předsedové komise pro obhajoby doktorských disertací: 

• prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. 

Školitelé: 

• Dr. Marek Bernacki 

• Mgr. Renata Buchtová, Ph.D. 

• prof. PhDr. Jozef Hvišč, DrSc. 

• prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr. 

• Mgr. Roman Madecki, Ph.D. 

• prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. 

• prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. 



Školící pracoviště:    

Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, 660 88 Brno.  

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 jazyků a literatur, v jehož rámci se realizuje v různých ročnících a 
v libovolných kombinacích studium bulharistiky, kroatistiky, makedonistiky, serbistiky a 
slovenistiky. 

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. 

Výzkumná problematika pracoviště: 

Komparatisticky pojatá analýza multilaterárních mezislovanských lit. a div. vztahů, vývojové 
procesy polské literatury a kultury hlavně v 19. a 20. století, morfologické proměny 
dramatických a prozaických žánrů, dějiny polského dramatu a divadla, problematika literární 
genologie, literární komparatistika, vývojové tendence jednotlivých lit. žánrů, recepce 
literárních děl, její podmíněnost, česko–polské kulturní vztahy, překladatelská problematika v 
rámci slovanských literatur, zvláště na úseku česko–polském, česko–polský slovník 
literárních termínů, česko–polské literární vztahy v samizdatové literatuře, polská literatura na 
Těšínsku, polský film, televize, adaptace v médiích apod. 
 
Plán studia: 
 
Profil absolventa 

Absolvent doktorského studia polské literatury získá velmi dobré znalosti z dějin polské 
literatury i ve srovnávacím evropském a světovém kontextu, hlubokou znalost předmětu své 
specializace a nejméně jednoho světového jazyka. Bude schopen kreativně vytvářet vlastní 
názor v rámci svého studijního oboru i v oborech souvisejících na současné vědecké úrovni a 
prezentovat výsledky své práce v odborných periodikách a jiných typech publikací. Uplatní se 
na všech pozicích zejména humanitního zaměření vyžadujících filologické a literárněvědné 
vzdělání, na školách všech typů, zejména však na vysokých školách, ve vědeckých 
institucích, v literární a umělecké kritice, event. v překladatelské činnosti, a v mediální oblasti 
v širokém slova smyslu. 
 



Studijní povinnosti 

Základem doktorského studia oboru Polská literatura, který zajišťuje Ústav slavistiky FF MU, 
je samostatná systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci pod individuálním 
vedením pověřeného školitele.  

Výuka této formy studia se realizuje ve třech hlavních okruzích: v metodologickém, 
odborném oborovém a jazykovém. 

 

Obecně metodologická příprava doktorandů daného oboru je společná pro studenty všech 
fakultních doktorských studijních programů realizovaných fakultou a zahrnuje kursy 
rozšiřující teoretický základ studia. Organizuje ji Katedra filosofie FF MU, částečně také 
školící pracoviště. 

Odborná oborová teoretická příprava zahrnuje povinné a volitelné oborové kurzy, které 
jsou zaměřené jednak na obecně literárněvědnou problematiku, na speciální problematiku 
literárněvědné polonistiky v návaznosti na disertační práci, na vlastní samostatnou přípravu 
disertační práce pod individuálním vedením pověřeného školitele, na přípravu textů pro 
konference a odborná periodika a na výuku na pracovišti. 

Jazyková příprava spočívá ve splnění požadavků na dosažení předepsané jazykové 
kompetence v dalším světovém jazyce. 

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, R, Š) 
40 kr. z povinných oborových předmětů 
nejméně 6 kr z volitelných teoretických kurzů 
20 kr. za semestrální zahraniční stáž 
nejméně 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 jazyk     
 
Student musí prokázat jazykovou kompetenci na úrovni C1 Společného evropského 
referenčního rámce pro další světový jazyk (A, F, N, R, Š). 



 
Požadovanou úroveň jazykové kompetence může student dosáhnou jedním ze dvou 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 

PTDS01 Publikace v cizím jazyce   školitel Z 5 
PTDS02 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 PTDS43 – PTDS46). 
 
3. Oborové předměty    
 
I. Povinné předměty 
 
A) Teoretické kurzy    
 
Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

RTDS12 Teorie literatury I. Pospíšil 
J. Dohnal 

Zk 10 

PTDS10 Teorie a dějiny polské literatury I. Pospíšil 
R. Buchtová 
R. Madecki 

Zk 10 

PTDS11 Specializace podle zaměření 
disertační práce 

I. Pospíšil 
R. Buchtová 
R. Madecki 

Zk 10 

PTDS12 Srovnávací studium slovanských 
literatur 

I. Pospíšil 
I. Dorovský 

Zk 10 

 
B) Příprava disertační práce  
 
Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

PTDS25 Pramenné studium1)  školitel Z 10 
PTDS21 Textová příprava I2) školitel Z 10 
PTDS22 Textový příprava II3) školitel Z 20 
PTDS30 Doktorský seminář 4) předseda obor. 

komise 
Z 5 

PTDS55 Teze disertační práce5) školitel Z 5 
PTDS56 Disertační práce školitel Z 25 
PTDSK    Semestrální kolokvium6) školitel K 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 oborové nabídky: 
 
Kód Předmět Vyučující Ukončení Kredity 

RTDS14 Teorie a dějiny literární 
komparatistiky 

I. Pospíšil 
D. Kšicová 

Zk 10 

RTDS18 Literární genologie I. Pospíšil Zk 10 
PTDS26 Teorie a dějiny západoslovanských 

literatur 
I. Pospíšil 
R. Buchtová 
R. Madecki 

Zk 10 

PTDS29 Polský modernismus  
a postmodernismus 

I. Pospíšil 
R. Buchtová 

Zk 10 

STDS11 Slovanské literatury 2. pol. 20. stol. a 
počátku 21. stol. 

I. Pospíšil 
I. Dorovský 
J. Dohnal 
V. Štěpánek 

Zk 10 

 
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 

PTDS43 Publikovaný odborný text v tuzemsku školitel Z 10 
PTDS44 Publikovaný odborný text v zahraničí školitel Z 20 
PTDS45 Referát na konferenci v tuzemsku školitel Z 10 
PTDS46 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 

PTDS03 Studijní stáž v zahraničí8) školitel Z 20 
 
8)  Lze zapisovat opakovaně. 


