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B-I - Charakteristika studijního programu 

Cíle studia ve studijním programu 

Doktorské studium je určeno pro vynikající absolventy navazujícího magisterského programu Anglická filologie a programů příbuzných. Cílem doktorského programu je připravit 
vysoce kvalifikované znalce anglické a srovnávací jazykovědy a angloamerické literatury, případně dalších anglofonních literatur. Dalším cílem doktorského programu je přispět 
ke zlepšení kvalifikační struktury pracovních týmů vysokoškolských pracovišť a institucí a zároveň poskytovat zkušeným a kvalifikovaným učitelům z praxe možnost dalšího 
odborného růstu a přispívat tak k dalšímu rozvoji oboru. Doktorský program se bude realizovat ve dvou specializacích. Cílem lingvisticky orientované specializace je připravit 
vysoce kvalifikované znalce jak anglické a srovnávací jazykovědy, kteří budou schopni samostatně řešit metodologické a praktické problémy z oblasti synchronní a diachronní 
lingvistiky. Cílem literárněvědné specializace je připravit vysoce kvalifikované odborníky se zaměřením na anglickou a americkou literaturu, případně další anglofonní literatury, 
kteří budou schopni samostatně řešit metodologické a praktické problémy v oblasti teorie a dějin těchto literatur a jejich recepce v literárním i obecně společenském kontextu. 
Obecným cílem doktorského programu je také rozvíjet schopnost vědecké práce, kritického myšlení a argumentace. Studenti jsou systematicky vedeni k tomu, aby byli schopni 
prezentovat a obhájit výsledky své výzkumné práce v diskuzi s odborníky v příslušném oboru. A 

Doktorský program s 
 
 

Profil absolventa studijního programu 

Absolvent/absolventka doktorského studia Anglická filologie získá tyto: A 
A 
1. Odborné znalosti A 
Absolvent se orientuje v základních otázkách filozofie s přihlédnutím k oboru, který je předmětem studia. Zvládá základní metody vědecké práce v dané disciplíně a je 
obeznámen s nejnovějšími poznatky ve zvoleném oboru. Jeho znalosti prokazují, že došlo k prohloubení, doplnění a rozvinutí jeho teoretického poznání, myšlení a vědomostí 
získaných v předcházejícím magisterském studiu anglického jazyka. Absolvent studia s lingvistickým zaměřením prokáže znalosti dějin české a světové lingvistiky (viz disciplíny 
Dějiny jazykovědy, Československá anglistika a PŠJ), zejména co do historického a mezioborového rozměru (viz Angličtina z historického a sociolingvistického hlediska). 
Absolvent studia s literárněvědným zaměřením prokáže znalost historického vývoje anglofonních literatur s důrazem na britskou a americkou literaturu. Prokáže i znalost 
minoritních literatur stojících mimo hlavní proud anglofonních literatur, konkrétně děl etnických autorů a tvorby, která se stala součástí alternativní kultury. Umí se orientovat v 
terminologii literárněvědných disciplín a prokazuje znalost hlavních teoretických směrů, které ovlivňují interpretaci literárního díla. Osvojí si základní metody vědecké práce v 
oblasti literární vědy. V návaznosti na předchozí magisterské studium si prohlubuje teoretické poznání a vědomosti týkající se literární vědy a anglicky psaných literatur. A 
A 
2. Odborné dovednosti A 
Absolvent je schopen interpretovat fakta získaná studiem a aplikovat je ve své samostatné vědecké a publikační činnosti (Doktorský seminář). Absolvent je vysoce 
kvalifikovaným odborným pracovníkem v oblasti anglické jazykovědy, respektive literární vědy. Je schopen dobře se orientovat v dané vědní oblasti a má širší společensko-
filozofický rozhled (viz Zkouška z filozofie). Je schopen samostatně řešit stanovené úkoly a umí prezentovat výsledky své činnosti na úrovni odpovídající moderním trendům v 
oblasti komunikačních technologií (Konference, Publikační činnost). Kromě angličtiny je kompetentním uživatelem dalšího světového jazyka (Zkouška z cizího jazyka). A 
Absolvent lingvistické specializace rozumí vztahu jazyka, kultury a společnosti v anglicky mluvících zemích a tyto znalosti dokáže aplikovat při řešení aktuálních problémů 
souvisejících mj. s migrací a globalizací (Angličtina jako lingua franca). Absolvent literárněvědné části programu umí mj. koncipovat a realizovat vlastní výzkumné projekty, které 
přispívají k obohacení poznání specifik anglofonních literatur. 
A 
3. Obecné způsobilosti A 
Absolvent tohoto typu studia se díky jazykové kompetenci, odborným i speciálním znalostem a dovednostem profesně uplatní na katedrách anglistiky a amerikanistiky vysokých 
škol, resp. na jazykových katedrách, ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, v archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v ČR i v zahraničí 
(viz Zahraniční studijní pobyt), případně na středních školách. Je způsobilý účastnit se národních a mezinárodních vědeckých projektů (viz Výzkumný projekt), případně je i 
vést. Je zároveň schopen dalšího pedagogického a odborného vzdělávání i sebevzdělávání. 



B-I - Charakteristika studijního programu 

 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Studijní plán je tvořen individuálně podle specifického zaměření vědecko-výzkumné činnosti studentů. Individuální studijní plán je každý rok vytvářen společně se školitelem a 
schvalován oborovou radou. Takto lze v průběhu studia upřesňovat a dále profilovat požadované znalosti, dovednosti a způsobilosti studentů.A 
Každý student musí během svého studia získat 240 ECTS kreditů, z nichž některé položky jsou povinné a budou je muset absolvovat všichni studenti, jiné položky umožňují 
variabilitu individuálního studijního plánu.A 
Rámcový přehled kurzů:A 
Doktorské semináře I, II a III 90 kreditůA 
Povinné oborové předměty 40 kreditůA 
Zkouška z filozofie 10 kreditůA 
Zkouška z cizího jazyka min. 10 kreditůA 
 Povinně-volitelné předměty   
- odborný blok min. 10 kreditů 
Blok - zahraniční mobilita min. 20 kreditůA 
Blok - projekt/konference min. 20 kreditůA 
Blok - publikační činnost min. 30 kreditůA 
Cizí jazyk   min.10 kreditů 
Výběrové předměty min. 10 kreditůA 
 

Podmínky k přijetí ke studiu 

Doktorský studijní program Anglická filologie je určen absolventům dvouletého navazujícího magisterského programu Anglická filologie, případně absolventům příbuzných 
magisterských programů. U uchazečů se předpokládá velmi dobrá jazyková kompetence anglického jazyka na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky, a to ve všech jazykových dovednostech (výslovnost, gramatická správnost, konverzační a poslechové dovednosti, čtení s porozuměním, písemný projev). U lingvistické 
specializace je vyžadována detailní znalost základních lingvistických disciplín a jazykového systému anglického jazyka, v případě literárněvědného zaměření se předpokládá 
hlubší znalost anglické a americké literatury, podložené vlastní čtenářskou zkušeností. A 
Podmínkou pro přijetí ke studiu do Ph.D. studijního programu je úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru, který musejí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací pohovor má formu 
diskuse nad záměrem disertační práce, který uchazeč dodává jako tištěnou přílohu své přihlášky ke studiu. V záměru uchazeč vymezí téma a cíl práce a prokáže teoreticko-
metodologickou připravenost pro studium v doktorském studijním programu a znalost relevantní sekundární literatury k navrženému tématu. Uchazeč rovněž vymezí 
specifičnost projektu a jeho přínos a strukturu práce. Zároveň by projekt měl obsahovat bibliografii prostudovaných zdrojů vztahujících se k předmětu navrhovaného projektu. 
Přijímací zkouška probíhá formou odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce, během níž jsou prověřovány a hodnoceny předpoklady pro vědeckou práci, 
orientace v daném oboru, znalost odborné literatury a schopnost samostatného vědeckého myšlení. Přijímací zkouška se koná před komisí. Posuzování odborných kvalit 
uchazeče kladně ovlivňuje jeho předchozí publikační či projektová činnost a jeho aktivní účast na konferencích. Diskuze má prokázat uchazečovy předpoklady pro doktorské 
studium i vědeckou práci. Pohovor nebo jeho podstatná část jsou vedeny anglicky. 
 

Návaznost na další typy studijních programů 

Doktorský studijní program Anglická filologie navazuje na FF OU na magisterský studijní program Anglická filologie. 
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 B-II - Studijní plány a návrh témat prací 

Studijní povinnosti 

Povinností studenta je získat během studia 240 ECTS kreditů. Z tohoto počtu musí získat 140 ECTS kreditů složením zkoušek či zápočtů z povinných předmětů. Student 
absolvuje: 

1. Povinné předměty společné: 
Doktorský seminář I 30 kreditů  
Doktorský seminář II 30 kreditů 
Doktorský seminář III 30 kreditů 
Filozofie 10 kreditů  
 
2. Povinné předměty podle specializace:  
2.a Povinné předměty lingvistického bloku:  
Dějiny jazykovědy  
Československá anglistika a PŠJ  
Metody analýzy diskurzu  
Angličtina z historického a sociolingvistického hlediska  
 
2.b Povinné předměty literárněvědného bloku: 
Literární věda a kritika 20. století se zaměřením na angloamerickou oblast  
Dějiny angloamerické literatury  
Genologie  
Etnicita v angloamerické literatuře 
 
3. Povinně volitelné předměty oborové - podle zaměření disertační práce:  
Student si volí z následující nabídky lingvistického nebo literárněvědného bloku předměty, které mají bližší návaznost na téma jeho disertační práce. 
Akademické psaní             
Americká židovská literatura                             
Angličtina jako lingua franca 
Angloamerická environmentální literatura    
Interpretace textů                                
Interkulturní komunikace a akademické prostředí        
Literatura a holocaust                                
Literatura a kultura původních amerických národů        
 
4. Povinně volitelný předmět - cizí jazyk: 
Student si vybírá jeden z následujících cizích jazyků, z něhož složí zkoušku:  
Němčina, polština, francouzština, italština, španělština, ruština  
5. Povinně volitelný předmět - projekt/konference  
6. Povinně volitelný předmět - publikační činnost  
7. Povinně volitelný předmět - zahraniční mobilita  



 B-II - Studijní plány a návrh témat prací 

 
Vedoucí prací a předseda Oborové rady sledují pokrok jednotlivých doktorandů, a to podle předem dojednaného studijního plánu. Studium je ukončeno státní doktorskou 
zkouškou a obhajobou disertační práce. Obhajoba práce zpravidla probíhá v den vykonání státní doktorské zkoušky, ale předseda oborové rady může v jednotlivých případech 
stanovit i jinak. Při obhajobě disertační práce student seznámí komisi s cílem své práce a jejími metodologickými východisky. Práce musí obsahovat nové vědecké poznatky, 
nabízet originální řešení daného problému či vlastní interpretaci zkoumaných děl. Témata disertačních prací jsou volena v souladu s individuálním charakterem doktorského 
studia nebo přihlížejí k odbornému zaměření školitelů (příklady témat prací viz níže). Mohou také vycházet z grantových úkolů či výzkumných záměrů, které jsou řešeny v rámci 
pracoviště. Práce budou psány v anglickém jazyce. Disertační práci posuzují alespoň dva oponenti z daného oboru, které navrhne oborová rada. Pouze jeden oponent může 
být z domácího pracoviště. Při obhajobě student reaguje na kritické připomínky a otázky recenzentů a členů komise. 
 
Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou, která se koná zpravidla v jeden den s obhajobou disertační práce. Státní doktorská zkouška klade dle zaměření disertační 
práce důraz 

a) na orientaci v anglické jazykovědě (synchronní a diachronní lingvistika), její metodologii, a to i se zřetelem k mezinárodnímu a obecně lingvistickému kontextu. 
b) na orientaci v dějinách angloamerické literatury a na znalost výsledků současného literárněvědného bádání i novějších teoretických konceptů.  

 
Prověřují se nejen faktografické znalosti, ale především schopnost formulovat vlastní výklad a vést odbornou diskusi. 
Okruhy ke státní doktorské zkoušce stanovuje oborová rada. 
 

Požadavky na tvůrčí činnost 

Od studentů doktorského studijního programu se očekává, že se zapojí do (mezi)národních vědeckých a výzkumných projektů a že se budou aktivně účastnit (mezi)národních 
konferencí. V návaznosti na tyto aktivity se předpokládá publikační činnost, zejména v publikačních platformách evidovaných v databázi Scopus a Web of Science, případně v 
dalších recenzovaných časopisech či kolektivních monografiích. Student musí získat minimálně 20 kreditů za aktivní účast na konferencích, případně zapojení do výzkumného 
projektu, a 30 kreditů za publikační činnost. 

 

Požadavky na absolvování stáží 

Během studia doktorští studenti absolvují zahraniční stáž (rok není předepsán), přičemž jednotlivé pobyty jsou hodnoceny podle délky trvání pobytu. Zahraniční studijní pobyt 
typu A (nad 90 dní, zpravidla odpovídající délce 1 semestru) je hodnocen 30 kredity, zahraniční studijní pobyt typu B (délka 60 - 90 dní) 20 kredity, zahraniční studijní pobyt 
typu C (30 - 60 dní) odpovídá 10 kreditům.  

 

Další studijní povinnosti 

U studentů prezenční formy doktorského studia se očekává, že se zapojí do výukové činnosti a chodu pracoviště, které jejich studium zaštiťuje. Bude vyžadována spolupráce 
při organizaci katederních událostí (konferencí, workshopů apod.) nebo při přípravě čísel katederního recenzovaného časopisu Ostrava Journal of English Philology, dále 
asistence při posuzování bakalářských prací, při přípravě a průběhu přijímacích řízení aj.  

 

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací 



 B-II - Studijní plány a návrh témat prací 

V posledních 5 letech byly na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU obhájeny tyto disertační práce (výběr):A 
Metadiscourse in undergraduate textbooksA 
British newspapers online: A critical discourse analysisA 
Linguistic analysis of the war on terror discourseA 
Lexical characterology of present-day medical EnglishA 
The present-day anglicisms in Czech within the domain of sportA 
Sir Gawain and the Green Knight: An attempt at a quantitative analysis in various contextsA 
A 
Vedoucí disertačních prací na katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU přijímají návrhy disertačních témat zejména z těchto oblastí 
 

1. Lingvistická specializace: 
Kritická analýza diskurzuA 
Žánrová analýzaA 
Srovnávací multimodální analýzaA 
Angličtina jako lingua francaA 
 

2. Literárněvědná specializace:  
Etnicita v angloamerické literatuře 
Nonkonformismus a revolta v angloamerické literatuře 
Ekokritika 
 

 

  



B-III - Charakteristika studijního předmětu 
 
KAA / 5DEAL - 2018 : Dějiny angloamerické literatury 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny angloamerické literatury 

Typ předmětu Povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student u zkoušky prokáže faktografické znalosti vybraných tématických okruhů pokrývajících určitá období ve vývoji americké a britské literatury. U zkoušky předloží seznam 
četby vztahující se k jednotlivým okruhům. Během studia vypracuje referát vztahující se k probírané látce. 

Garant předmětu doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící 

Vyučující  

Seminářící: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (25%), doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (25%), doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem předmětu je prohloubení znalostí dějin americké a britské literatury, získaných v předchozím studiu. Těžiště zájmu se přesouvá na moderní americkou a britskou 
literaturu 20. století a současné proudy a tendence v těchto literaturách. A 
A 
Obsah: 
Možná témata:A 
Modernismus v britské a americké literatuřeA 
Moderní britské a americké dramaA 
Vývojové tendence v britské a americké poeziiA 
Proměny moderního britského a amerického románuA 
Americký a britský postmodernismus 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 BERCOVITCH, SACVAN, ED. The Cambridge History of American Literature. Vol. 5: Poetry and Criticism. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 

 2003. 

 BERCOVITCH, SACVAN, ED. The Cambridge History of American Literature. Vol. 6: Prose Writing, 1910-1950. Cambridge, New York: Cambridge University 

 Press, 2003. 

 BERCOVITCH, SACVAN, ED. The Cambridge History of American Literature. Vol. 7: Prose Writing, 1940-1990. Cambridge, New York: Cambridge University 

 Press, 1999. 
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 BERCOVITCH, SACVAN, ED. The Cambridge History of American Literature. Vol. 8: Poetry and Criticism, 1940-1995. Cambridge, New York: Cambridge 

 University Press, 1996, 1996. 

 BRADBURY, MALCOLM. The Modern American Novel. Oxford: Oxford University Press, 1992. 

 BRAUNER, DAVID. Contemporary American Fiction. Edinburgh: Edinburgh UP, 2010. 

 FRANKOVÁ, MILADA. Britské spisovatelky na přelomu tisíciletí. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 

 HILSKÝ, MARTIN. Současný britský román. Jinočany: H&H, 1991. 

 INNES, CHRISTOPHER. Modern British Drama: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

 JAMESON, FREDRICK. Postmodernism. London: Verso, 1991. 

 KRASNER, DAVID. American Drama 1945-2000. London and New York: Routledge, 2006. 

 LANE, RICHARD J, EDS. Contemporary British Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

 MARCUS G. AND W. SOLLORS, EDS. A New Literary History of America. Cambridge, Mass: Belknap Press, 2009. 

 MARCUS, LAURA AND PETER NICHOLLS. The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 

 QUINN, JUSTIN, MARTIN PROCHÁZKA ET AL., EDS. Lectures on American Literature. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Karolinum, 2011. 

 RULAND, RICHARD, MALCOLM BRADBURY. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. New York: Penguin Books, 1992. 

 SAUERBERG, LARS OLE. Intercultural voices in contemporary British literature : the implosion of empire. Basingstoke : Palgrave, 2001. 

 SIM, STUART, ED. The Routledge Companion to Postmodernism. London, New York, 2001. 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Etnicita v angloamerické literatuře 

Typ předmětu povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 
 

Zkouška ověří jednak znalost teoretických poznatků z oblasti etnických studií, jednak znalost výrazných představitelů a děl nejvýznamnějších etnických literatur v USA, Velké 
Británie a dalších anglicky mluvících zemí. Vzhledem k zejména multikulturnímu charakteru USA, zkouška se soustředí především na americké etnické literatury - literaturu 
původních národů USA, afroamerickou, asijskoamerickou, hispanoamerickou literaturu a také americkou židovskou literaturu. Před zkouškou 
student předloží esej v rozsahu 10 normostran s tématem vztahujícím se k etnicitě v anglofonní literatuře. 

Garant předmětu doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 40% seminářící 

Vyučující  

Seminářící: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (40%), doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (60%)  

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z teorie etnických studií (etnicita, rasa, asimilační teorie, kulturní pluralismus, hybridita, diaspora, 
postkolonialismus atd.) a s autory etnických menšin, jejichž díla byla dlouho opomíjena a stále netvoří hlavní kánon americké a britské literatury. Významná díla 
jsou probírána na základě tematických celků. Předmět tak nabízí alternativní pohled na hlavní národní literatury anglofonní oblasti. Cílem předmětu je představit 
studentům jednotlivé literatury etnických menšin v jejich jedinečnosti a zároveň přispět k lepšímu pochopení multikulturní společnosti USA a Velké Británie. 
 
Obsah: 
Uvedení do problematiky. Chápání etnicity v kontrastu s rasou. Formativní prvky etnicity, Sollorsovo pojetí etnicity, etnické hranice A 
"Tavicí kotel" jako koncept nebo metafora? Asimilační pohledy na společnostA 
Kulturní pluralismus - integrační pohled na uspořádání společnosti A 
Otázka identity ve vztahu k většinové společnosti. Vztah periferie k centru. Marginalizace etnických kultur. A 
Třídní aspekt v etnických literaturáchA 
Aspekt genderu v etnických literaturách.A 
Fenomén imigrace. Přistěhovalecká literatura. Střety odlišných kultur. Generační aspekt v etnických literaturáchA 
Etnicita jako sjednocující nebo dezintegrační prvek?A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

• ADAMS, BELLA, AND MARTIN HALLIWELL. Asian American Literature (Edinburgh Critical Guides to Literature). Edinburgh: Edinburgh University Press, 
• 2008 
• BENSON, EUGENE AND L. W. CONOLLY. Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English. Abingdon, Oxon: Routledge, 2005. 
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• FRANCO, DEAN J. Ethnic American Literature: Comparing Chicano, Jewish, and African American Writing, Charlottesville: University of Virginia Press, 2006. 
• GLAZER, NATHAN. We Are All Multiculturalists Now. Cambridge, MA: Harvard, 1997. 
• GLEASON, PHILIP. Speaking of Diversity. Language and Ethnicity in Twentieth-Century America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992. 
• GOLDBERG, D. T., J. SOLOMONS, ED. A Companion to Racial and Ethnic Studies. Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 2002. 
• HELMAN, KAREL. Postavy imigrantek v dílech současných amerických etnických autorek. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Karolinum, 2009 
• JAŘAB, JOSEF, ED. Horace M. Kallen a vývoj americké kulturní identity. Olomouc: Periplum, 2011. 
• KRAMER, MICHAEL P., AND HANA WIRTH-NESHER. The Cambridge Companion to Jewish American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 
• 2003 
• LAUTER, PAUL, ANN FITZGERALD. Literature, Class, and Culture. New York: Longman, 2001. 
• MICHAELS, WALTER B. Our America: Nativism, Modernism, and Pluralism. Durham, London: Duke University Press, 1995. 
• PORTER, JOY, AND K. M.,ROEMER, ED. The Cambridge Companion to Native American Literature. Cambridge, Cambridge University Press, 2005 
• PRINCE, TRACY J. Culture Wars in British Literature: Multiculturalism and National Identity. Jefferson, N.C.: McFarland and Company, 2012. 
• ROTTENBERG, CATHERINE. Rottenberg, Catherine Performing Americanness: Race, Class, and Gender in Modern African-American and Jewish-American 
• Literature. Dartmouth College Press, 2008 
• SCHLESINGER, ARTHUR M., JR. The Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Society. New York: W. W. Norton & Company, 1992. 
• SOLLORS, WERNER. . Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. Oxford: Oxford University Press, 1987 
• SOLLORS, WERNER. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. Oxford: Oxford University Press, 1987 
• SOLLORS, WERNER. Ethnic Modernism. Cambridge, MA: Harvard UP, 2008 
• SOLLORS, WERNER. Multilingual America: Transnationalism, Ethnicity, and the Languages of American Literature. New York: New York University Press, 1998 
• STEIN, MARK. Black British Literature: novels of transformation. Ohio State University, 2004. 
• TAKAKI, RONALD. A Different Mirror: A History of Multicultural America. Boston: Little, Brown and Company, 1993 
• TAKAKI, RONALD, ED. From Different Shores. Perspectives on Race and Ethnicity in America. New York, Oxford: Oxford University Press, 1994 
• TUSMITH, BONNIE. All My Relatives. Community in Contemporary Ethnic American Literatures. Athens: University of Georgia Press, 2000 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Dějiny jazykovědy 

Typ předmětu povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr 1 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

1. Plnění zadávaných úkolů.A 
2. Ústní zkouška. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Dějiny jazykovědy mají za cíl seznámit posluchače se základními parametry vývoje jazykovědy od starověku do nedávné minulosti. Dají se rámcově rozdělit na dvě části. V té 
první se posluchači seznamují se základními parametry vývoje jazykovědy od starých indických analýz výslovnosti a významů v sanskrtu, přes filozofické a filologické názory 
starých Řeků a Římanů ke středověkým gramatikám a středověkým ortografickým systémům. Dále pak od renesance a reformace přes “znovuobjevení” hebrejštiny a sanskrtu 
k pokusům o historickosrovnávací jazykovědné postupy a k jejich vrcholu v indoevropské a germánské jazykovědě 19. století, kdy se už jazykověda etablovala jako věda se 
všemi vědeckými atributy.A 
V druhé části posluchači sledují situaci v jazykovědě na přelomu 19. a 20. století a zaměřují se na zlom v jazykovém bádání v tom smyslu, že oproti původně “jedinému 
vědeckému přístupu”, totiž historickému srovnávání, se v jazykovědě objevuje přístup synchronní s novou metodou, a to strukturní komparatistikou. Popis strukturalistických 
směrů a jejich přínosu představuje dějiny první poloviny 20. století, zatímco druhou polovinu charakterizují převážně bádání interdisciplinární, jako jsou generativní a 
transformační gramatika, pragmalingvistika, sociolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika a řada dalších směrů spojených s rozmachem zpravodajských médií a 
počítačové techniky.A 
A 
Obsah: 
1. Staroindické Védy a staroindičtí gramatici. Otázky řeckých filozofů. Řecké a latinské gramatiky.A 
2. Středověké produkce: abecedy, gramatiky, jazykové příručky. Problémy s překlady Bible.A 
3. Historická jazykověda. Sanskrt. Rask, Bopp, Grimm. Hlásková posunutí. Indoevropský prajazyk.A 
4. Nauka o jazyce jako věda. První pokus o synchronní jazykovědu. Humboldt, Wundt.A 
5. Synchronní jazykověda. Ferdinand de Saussure. Deskripivismus. Glosematika.A 
6. Pražský funkční strukturalismus. Pražský lingvistický kroužek. Hlavní myšlenky pražské školy.A 
7. Jazykovědné směry ve druhé polovině 20. stoletíA 
8. Nové interdisciplíny ve druhé polovině 20. stoletíA 



B-III - Charakteristika studijního předmětu 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
• SVOBODA, A. - HREHOVČÍK, T. An ABC of Theoretical and Applied Linguistics. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006. 

Doporučená literatura: 
• CRYSTAL, D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 
• ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. 
• SAUSSURE, F. Kurz obecné lingvistiky. Praha, 1995. 
• SEUREN, P.A.M. Western Linguistics. An Historical Introduction. Oxford: Blackwell Publishers, 1998. 
• VACHEK, J. Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Jinočany: H&H, 1999. 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Doktorský seminář 1 

Typ předmětu povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr 1 / LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/SEM kreditů 30 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

1. Rozpracované teze disertační práce (rozsah 15-20 stran) - téma a cíle práce, hypotézy, metodologie, popis struktury práce, podrobný seznam sekundární literatury.A 
2. Přednesení referátu na zadané téma. 

Garant předmětu 1. doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 
2. doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 1. 40% seminářící 
2. 40% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (20%), doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (40%), doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (40%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Doktorské semináře se uskutečňují ve dvou formách: skupinové a individuální. Při počtu tří a více doktorandů s podobným zaměřením disertační práce jsou realizovány 
skupinově. Při celkově menším počtu doktorandů než tři se realizují individuálně jako tutoriály se školiteli. Cílem seminářů je získání poznatků týkajících se soustavné vědecké 
práce, jejího technického zabezpečení a vzájemné koordinace s jinými vědeckými pracovníky, což představuje základy týmové práce. Dalším cílem seminářů je kontrola dílčích 
úseků disertační práce a jejich případné předložení k diskusi v okruhu dalších zasvěcených studentů, odborníků či členů oborové rady. V neposlední řadě by semináře měly 
přispět ke schopnosti doktorandů přednášet své poznatky kultivovaným způsobem odborné veřejnosti (v tomto případě reprezentované převážně jinými doktorandy). Semináře 
jsou zároveň kontrolou plnění individuálního studijního plánu doktorandů v oblasti disertační práce.A 

Obsah: 
1. Upřesnění, korekce, popřípadě redukce tématu disertační práce, které původně navrhl sám uchazeč o doktorské studium. Zásady vědecké práce v dané oblasti a stanovení 
počáteční studijní literatury a úkolů k řešenému problému.A 
2. Kontrola práce na disertaci a přednesení (či odevzdání) referátu buď o některém odborném zdroji, nebo přímo o dílčím problému disertační práce. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• Doporučovaná literatura je vysoce individuální podle charakteru a zaměření disertační práce a stanovuje se každému z doktorandů zvlášť v rámci jeho individuálního 

studijního plánu. 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Československá anglistika a pražská škola jazykovědná 

Typ předmětu povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr 2 / LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

1. Plnění zadávaných úkolů.A 
2. Ústní zkouška. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem tohoto předmětu je seznámit doktorandy s historií československé anglistiky a především s Pražskou školou jazykovědnou, jak byla utvářena Pražským lingvistickým 
kroužkem a jeho předními představiteli. Dalším cílem předmětu je zprostředkovat vědomosti o následnících Pražské školy v druhé polovině 20. století, jakož i povědomí o jiných 
vysokoškolských anglistických učitelích a badatelích. 

Obsah: 
1. Česká anglistika před vznikem Československa. Rozvoj československé anglistiky ve 20. letech minulého století. Vznik a charakter pražské školy jazykovědné.A 
2. Mathesius, Jakobson, Trubeckoj, Trnka, Havránek, Mukařovský. Funkční přístup k jazykovým jevům: fonologie, morfonologie, aktuální členění, stylistika.A 
3. Některé důležité pojmy pražské školy: centrální a periferní, příznakové a nepříznakové, statické a dynamické aj.A 
4. Generace bezprostředních následovníků pražské školy: Praha, Brno, Olomouc, Bratislava. Vachkova propagace myšlenek pražské školy v zahraničí.A 
5. Generace českých i slovenských anglistů v období od 60. let minulého století do současné doby. Přehled vývoje univerzitních pracovišť i pracovišť ČSAV a ČAV.A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• HAVRÁNKOVÁ, M. Pražský lingvistický kroužek v korespondenci. Praha, 2008. 
• MATHESIUS, V. Paměti a jiné rukopisy. Praha, 2009. 
• TOMAN, J. Příběh jednoho moderního projektu. Praha, 2011. 
• VACHEK, J. Lingvistický slovník Pražské školy. Praha, 2005. 
• VACHEK, J. Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Jinočany, 1999. 
• VACHEK, J. The Linguistic School of Prague. Bloomington, 1966. 
• VACHEK, J. Vzpomínky českého anglisty. Jinočany, 1994. 
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KAA / 5DOS2 - 2018 : Doktorský seminář 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Doktorský seminář 2 

Typ předmětu povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr 2 / LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/SEM kreditů 30 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

1. Student odevzdá ke kontrole minimálně 50 stran textu disertace (kapitola či ucelený výstup z disertační práce) 

Garant předmětu 1. doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 
2. doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 1. 40% seminářící 
2. 40% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (20%), doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (40%), doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (40%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Doktorské semináře se uskutečňují ve dvou formách: skupinové a individuální. Při počtu tří a více doktorandů s podobným zaměřením disertační práce jsou realizovány 
skupinově. Při celkově menším počtu doktorandů než tři se realizují individuálně jako tutoriály se školiteli. Cílem seminářů je získání poznatků týkajících se soustavné vědecké 
práce, jejího technického zabezpečení a vzájemné koordinace s jinými vědeckými pracovníky, což představuje základy týmové práce. Dalším cílem seminářů je kontrola dílčích 
úseků disertační práce a jejich případné předložení k diskusi v okruhu dalších zasvěcených studentů, odborníků či členů oborové rady. V neposlední řadě by semináře měly 
přispět ke schopnosti doktorandů přednášet své poznatky kultivovaným způsobem odborné veřejnosti (v tomto případě reprezentované převážně jinými doktorandy). Semináře 
jsou zároveň kontrolou plnění individuálního studijního plánu doktorandů v oblasti disertační práce.A 

Obsah: 
1. Zacházení s audiovizuální technikou při referování o disertační práci. Stanovení vhodných postupů vzhledem k charakteru práce. Kontrola postupu disertace.A 
2. Hlubší kontrola postupu disertační práce. Zjištění případných odchylek od studijního plánu a analýza jeho příčin. Stanovení a plnění dalších, časově upřesněných úkolů, které 
povedou k včasnému dokončení práce.A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• Doporučovaná literatura je vysoce individuální podle charakteru a zaměření disertační práce a stanovuje se každému z doktorandů zvlášť v rámci jeho individuálního 

studijního plánu. 
 

 



KAA / 5DOS3 - 2018 : Doktorský seminář 3 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Doktorský seminář 3 

Typ předmětu povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr 3 / LS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/SEM kreditů 30 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

1. Hrubá verze disertace.A 
2. Prezentace výsledků výzkumu. 

Garant předmětu 1. doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 
2. doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 1. 40% seminářící 
2. 40% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (20%), doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (40%), doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (40%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Doktorské semináře se uskutečňují ve dvou formách: skupinové a individuální. Při počtu tří a více doktorandů s podobným zaměřením disertační práce jsou realizovány 
skupinově. Při celkově menším počtu doktorandů než tři se realizují individuálně jako tutoriály se školiteli. Cílem seminářů je získání poznatků týkajících se soustavné vědecké 
práce, jejího technického zabezpečení a vzájemné koordinace s jinými vědeckými pracovníky, což představuje základy týmové práce. Dalším cílem seminářů je kontrola dílčích 
úseků disertační práce a jejich případné předložení k diskusi v okruhu dalších zasvěcených studentů, odborníků či členů oborové rady. V neposlední řadě by semináře měly 
přispět ke schopnosti doktorandů přednášet své poznatky kultivovaným způsobem odborné veřejnosti (v tomto případě reprezentované převážně jinými doktorandy). Semináře 
jsou zároveň kontrolou plnění individuálního studijního plánu doktorandů v oblasti disertační práce.A 

Obsah: 
1. Seminář je věnován způsobu vypracovávání tezí práce v češtině a angličtině a také přednášení těchto tezí ve zkrácené formě odborné komisi. Jde ve skutečnosti o generální 
zkoušku psaní tezí a jejich přednesení.A 
2. Seminář se zabývá technickými záležitostmi disertační práce a přípravou na obhajobu jak po stránce odborné, tak po stránce technické. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• Doporučovaná literatura je vysoce individuální podle charakteru a zaměření disertační práce a stanovuje se každému z doktorandů zvlášť v rámci jeho individuálního 

studijního plánu. 

 

 



KAA / 5MEAD - 2018 : Metody analýzy diskursu 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Metody analýzy diskursu 

Typ předmětu povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr 3 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

- zadání k jednotlivým seminářům: četba odborné literatury a příprava analýz textů;A 
- seminární práce (cca 7-8 normostran): rozpracování vybrané metodologie a analýza textu vybraného žánru nebo komunikačního prostředí;A 
- ústní zkouška: rozprava nad tématy seminářů a doporučené studijní literatury.A 

Garant předmětu Mgr. Renata Tomášková, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář: Mgr. Renata Tomášková, Dr. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem kurzu je seznámit studenty s analýzou diskurzu jako s výzkumným polem širokého záběru a řady interdisciplinárních přesahů a kontaktů. Semináře rozvíjí jak teoretické 
vědomosti studentů, tak i jejich dovednosti aplikační směřují od akademického čtení k diskusi nad klíčovými pojmy a metodami a následně k aktivnímu využití nabytých 
poznatků při vlastní kontextualizované analýze vybraných textů, nebo transkriptů mluvených projevů. Tematické oblasti, jimž jsou semináře věnovány, jsou voleny tak, aby 
vedly studenty k porozumění hlavním inspiračním zdrojům analýzy diskursu a jejímu vývoji od počátků až k nejnovějším analytickým postupům. 

Obsah: 
1. Analýza diskursu a kritická analýza diskursu: zdroje a metody.A 
2. Analýza diskursu a interakční sociolingvistika; Bachtinův přínos analýze diskursu: koncepty monoglosie a heteroglosie, polyfonie a chronotopu.A 
3. Analýza diskursu a etnografie komunikace: etnografická analýza komunikačních prostředí na internetu i mimo něj.A 
4. Multimodální analýza diskursu: interakce textu a obrazu, kompozice/layout multimodálního komunikátu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ANGERMULLER, J. & D. MAINGUENEAU. The Discourse Studies Reader: Main Currents in Theory and Analysis. Amsterdam, 2014. 
• BACHTIN, M. M. & HOLQUIST, M. The dialogic imagination: four essays. Austin, 2004. 
• FAIRCLOUGH, N. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London, 2003. 
• FAIRCLOUGH, N. Discourse and Social Change. Cambridge, 1992. 
• FAIRCLOUGH, N. Media Discourse. London, 1995. 
• GEE, J. P. & M. HANDFORD. The Routledge Handbook of Discourse Analysis. London, 2012. 
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• VAN DIJK, T. A. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. London, 1997. 
• WIDDOWSON, H. G. Discourse Analysis. Oxford, 2007. 
• WODAK, R. & MEYER, M. Methods of Critical Discourse Analysis. London, 2001. 
• WOOFFITT, R. Conversation Analysis and Discourse Analysis: A Comparative and Critical Introduction. London, 2005. 

 

  



KAA / 5AHHZ - 2018 : Angličtina z historického a sociolingvistického hlediska 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Angličtina z historického a sociolingvistického hlediska 

Typ předmětu povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr 4 / ZS 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

1. Plnění zadávaných úkolů.A 
2. Ústní zkouška. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem kurzu je informovat doktorské studenty ve věci fonologického, gramatického a lexikálního vývoje anglického jazyka. Důraz je kladen na celostní pohled na jazykový vývoj. 
Předmět není opakováním předmětu Historická gramatika/Vývoj anglického jazyka z magisterského studia, ale vychází ze základních znalostí tohoto předmětu a ukazuje 
některé aspekty vývoje angličtiny v nových, hlavně sociolingvistických souvislostech. 

Obsah: 
1. Indoevropské jazyky. Pragermánské stadium. Staroanglické hláskové změny. Staroanglický hláskový systém. Beowulf, Aelfric.A 
2. Středoanglické hláskové změny. Středoanglická slovní zásoba. Chaucer. Cizí vlivy na angličtinu. Středoanglická nářečí.A 
3. Velké hláskové posunutí. Tři teorie tohoto posunutí. Raně nová angličtina. Shakespeare. Anglická nářečí po Velkém hláskovém posunutí.A 
4. Současná britská nářečí. Současné angličtiny: irská, skotská, kanadská, americká, australská, novozélandská aj. Problémy globálního používání angličtiny. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• BAUGH, A., CABLE, T. A History of the English Language. London, 2002. 
• FISIAK, J. An Outline History of English. Poznaň, 1995. 
• HLADKÝ, J. A Guide to Pre-Modern English. Brno, 2003. 
• KAVKA, S. Past and Present of the English Language. Ostrava, 2009. 

 

  



KFI / 5FILO - 2018 : Filozofie 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Filozofie 

Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

1. Písemná práceA 
Studující předloží seminární práci (rozsah kolem 10-15 normostran), jejíž téma by se mělo odvíjet od vlastního odborného zaměření doktoranda/dky. Doporučuje se nejprve 
osobní konzultace s vyučující/m, na níž se téma písemné práce dohodne. Práci zašle doktorand/ka nejméně dva týdny před vlastním termínem zkoušky vyučující/mu, která/ý ji 
schválí nebo vrátí k přepracování.Vyučující/m schválená práce pak bude diskutována u ústní zkoušky.A 
A 
2. Ústní zkouškaA 
V její první části bude diskutována písemná práce. Poté se zkouška zaměří na orientaci doktoranda/dky v základních problémových okruzích z dějin filozofie (obecné okruhy 1 - 
5). Důraz je kladen na porozumění souvislostem mezi vývojem myšlení a vývojem kultury, umění, politiky a společnosti obecně. Okruh 6 je pak specifikována podle odborného 
zaměření doktorandů/dek. A 
Ohledně upřesnění požadavků k okruhu 6 se doporučuje osobní konzultace s vyučující/m. K průběžným konzultacím a k ústní zkoušce kontaktujte prosím vyučujícího podle 
následujícího rozdělení.A 
A 
Garanti a vyučující pro jednotlivé programy doktorského studia:A 
Prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (teorie a dějiny literatury)A 
e-mail: zdenka.kalnicka@osu.czA 
PhDr. et Mgr. Antonín Dolák, PhD. (filologie),A 
e-mail: antonin.dolak@osu.czA 
Mgr. Jan Čížek, Ph.D. (historické vědy),A 
e-mail: jan.cizek@osu.cz 

Garant předmětu prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Předmět navazuje na předchozí studium filozofie v rámci všeobecného vzdělávání studentů filozofických fakult. Cílem předmětu 5FILO je jednak získané poznatky prohloubit a 
jednak je dát do souvislosti s oborovým studiem doktorandů/dek; především však probudit v budoucích absolventech jiných doktorandských programů, realizovaných na 
filozofické fakultě, schopnost myslet v rámci filozofického diskurzu, vést filozofický dialog a uvědomit si filozofický aspekt jejich oboru a vlastní disertační práce. Předmět 
seznamuje studující s významnými osobnostmi dějin filozofie a se základními problémovými oblastmi filozofického zkoumání. Důraz klade na propojení filozofie s oborem jejich 
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studia a tématem disertační práce, na problémový přístup a samostatnou práci doktorandů/dek. A 
A 
Obsah: 
Problémové okruhy obecnéA 
1. Antická filozofieA 
- hlavní představitelé a školyA 
- objasnění pojmů “polis” a “přechod od mýtu k logu”A 
- “kolébka evropské kultury”?A 
2. Středověká filozofieA 
- křesťanství, jeho specifičnost, význam atd.A 
- pojmy patristika a scholastika, vznik univerzitního vzděláváníA 
- spor o univerzálieA 
3. Raný novověk (včetně osvícenství)A 
- kontext: co všechno je “nové”, co všechno se mění?A 
- filozofie a věda, filozofie a politika (vznik utopických koncepcí)A 
- racionalismus vs. empirismus A 
4. ModernaA 
- Kantovo řešení Humovy otázkyA 
- dobová situace po Francouzské revoluciA 
- filozofické směry 19. století A 
5. PostmodernaA 
- co to je a proč to je (bylo)?A 
- změny vědeckého a filozofického diskurzuA 
- hlavní představiteléA 
A 
Problémové okruhy podle odborného zaměření doktorandů/dekA 
pro studující historických věd:A 
a) jak můžeme poznávat dějiny? jaké jsou podmínky “vědeckosti” historie? problém interpretace, rozumění vs. vysvětlení atd. A 
pro studující filologie (polský, anglický, německý a český jazyk):A 
b) jak můžeme poznávat jazyk? co zkoumá filozofie jazyka? jaké jsou koncepce některých jejích představitelů? problém tzv. obratu k jazyku atd.A 
pro studující teorie a dějin literatury:A 
c) jak můžeme poznávat literaturu? co to je “literární dílo”? problém interpretace, typy interpretace, hlavní představitelé atd. A 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
• ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: Portál, 2004. 
• BLECHA, I. Filosofie. Olomouc, 2004. 
• STORIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha, 2001. 

Doporučená literatura: 
• AUSTIN, J. L. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia, 2000. 
• ECO, U. - RORTY, R. - CULLER, J. - BROOKE-ROSE, C. Interpretácia a nadinterpretácia, Přel. Zdeňka Kalnická. Bratislava: Archa, 1995. 
• GADAMER, H. - G. Problém dějinného vědomí. Praha: Filosofia, 1994. 
• GRONDIN, J. Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikúmené, 1997. 
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• HEGEL, G. W. F. Filosofie dějin. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2004. 
• HOLZBACHOVÁ, I. Filozofie dějin. Problémy a perspektivy. Brno: MU, 2004. 
• LYOTARD, J. F. O postmodernismu. Praha: FÚ AV ČR, 1993. 
• MUKAŘOVSKÝ, J. Studie 1. Brno: Host, 2000. 
• MUKAŘOVSKÝ, J. Studie 2. Brno: Host, 2001. 
• PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, 1991. 
• TOYNBEE, A. Studium dějin. Praha: Práh, 1995. 
• TŘEŠTÍK, D. Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha, 2005. 
• TŘEŠTÍK, D. Mysliti dějiny. Praha, 1999. 

 

  



KCL / 5LIGE - 2018 : Literární genologie 

 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Literární genologie 

Typ předmětu povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 6p + 0c + 0s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Přednáška 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student zpracuje a odevzdá studii (v rozsahu 10-15 normostran), jejíž náplní budou žánrové aspekty tématu jeho disertační práce (přesné téma studie bude 
specifikováno s ohledem na charakter zadané disertační práce). Další podmínkou pro absolvování předmětu je vykonání zkoušky v rozsahu znalostí probíraných témat a 
v rozsahu odborné literatury zadané k samostudiu. 

Garant předmětu 1. doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. 
2. doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 1. 40% přednášející 
2. 60% přednášející 

Vyučující  

Přednášející: doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. (60%), doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (40%)  

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Předmět se zaměřuje na vybrané genologické otázky a problémy tak, aby jeho náplň byla využitelná studenty doktorského studia při zpracování zadaných disertačních 
prací, respektive při zpracování jejich kapitol věnovaných žánrovým analýzám a komparacím. 
 
Obsah: 
1) Formování žánrové systematiky od konce antiky do současnosti.A 
2) Počátky moderní komparatistiky jakožto impuls k přehodnocení a upřesnění žánrové systematiky.A 
3) Základní tendence v současné genologii, participační modely, současné proměny genologického systému.A 
4) Problematika významu genologických termínů v jednotlivých jazykových kontextech. A 
5) Vliv populární literatury na podobu prozaických žánrů ve 20. století.A 
6) Možnosti aplikace vybraných genologických koncepcí (archetypální kritika, žánrová krajina, architextualita, žánrová modalita apod.). 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
• ARISTOTELES. Poetika. Praha, 1993. 
• FOWLER, A. Kinds of Literature. An Intruduction to the Theory of Genres and Modes. Oxford, 
• FROW, J. Genre. New York, 2015. 
• GENETTE, G. The Architext. An Introduction. Berkley - Los Angeles - Oxford, 1992. 



B-III - Charakteristika studijního předmětu 

• MOCNÁ, D.; PETERKA, J. A KOL. Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl: Paseka, 2004. 
• POSPÍŠIL, I. Genologie a proměny literatury. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 
• POSPÍŠIL, I.; GAZDA, J.; HOLZER, J. Integrovaná žánrová typologie. (Komparativní genologie). Brno: Masarykova univerzita, 1999. 
• ŠIDÁK, P. Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová krajina. Praha: Akropolis, 2013. 

Rozšiřující literatura: 
• DĚDINOVÁ, T. Po divné krajině (Charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 
• PILAŘ, M. Podoby českého povídkového cyklu ve XX. století. Ostrava: FF OU, 2008. 
• SÝKORA, M. A KOL. Britské detektivky: Od románu k televizní sérii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 

Doporučená literatura: 
• FRYE, N. Anatomie kritiky. Brno: Host, 2003. 
• HODROVÁ, D. Hledání románu. Praha: Československý spisovatel, 1989. 
• HRTÁNEK, P. Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu). Brno - Ostrava: Host - Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 
• HRTÁNEK, P. Negativní utopie v české próze druhé poloviny 20. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. 
• MALURA, J. (ED). Žánrové aspekty starší literatury. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 
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KAA / 5LVKR - 2018 : Literární věda a kritika 20. st. se zaměřením na angloamerickou oblast 

 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Literární věda a kritika 20. st. se zaměřením na angloamerickou oblast 

Typ předmětu povinný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Kurs je zakončen zkouškou, v níž se prověřují znalosti z literárněkritických směrů 20. století se zvláštním zřetelem na anglofonní oblast. Zkoušce předchází odborný 
referát z vybraného kritického směru. 

Garant předmětu doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící 

Vyučující  

Seminařící: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (50%), doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (50%),  

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Kurs sleduje vývoj hlavních teoretických směrů a jejich klíčových představitelů v oblasti literární vědy a kritiky 20. století s důrazem na angloamerickou literární 
kritiku. Podává přehled moderních literárněkritických směrů od Nové kritiky, strukturalismu a poststruktrualismu až po současné směry v literární kritice. Cílem 
kursu je pěstovat kritické myšlení o literatuře a ukázat různorodost přístupů k porozumění literárního textu. A 
A 
Obsah: 
Literární kánon, Nová kritika: T. S. Eliot, I. A. Richards, John Crowe Ransom, Cleanth Brooks, Robert Penn WarrenA 
Ruský formalismus a strukturalismus. Poststrukturalismus: Viktor Šklovskij, Jan Mukařovský, Michail Bachtin, Roman Jakobson, Vladimir Propp, Gérard Genette, 
Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques DerridaA 
Psychoanalytická kritika: Sigmund Freud, Carl G. Jung, Jacques Lacan, Harold Bloom, A 
Hermeneutika a recepční teorie: Hans-Georg Gadamer, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Wolfgang Iser, Stanley FishA 
Feministická kritika: Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Elaine Showalter, Julia Kristeva, Heléne Cixous, Judith ButlerA 
Postkoloniální teorie a etnická studia: Edward W. Said, Homi Bhabha, Gayatri C. SpivakA 
Trendy v současné literární kritice, Nový historismus, ekokritika: Stephen Greenblatt, Michel Foucault, Raymond WilliamsA 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

• BACHELARD, GASTON. Poetika snění. Praha: Malvern, 2010. 
• BACHTIN, M. M. Román jako dialog. Praha, 1980. 
• BARRY, PETER. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory 
• BARTHES, ROLAND. Nulový stupeň rukopisu. Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997. 
• BARTHES, ROLAND. Rozkoš z textu. Praha: Triáda, 2008 
• BARTHES, ROLAND. Říše znaků. Praha: Fra, 2013 
• BEAUVOIR, SIMONE DE. Druhé pohlaví. Praha: Odeon, 1967. 
• BHABHA, HOMI K. Místa kultury. Praha: tranzit.cz, 2013. 
• BOLTON, JONATHAN (ED.). Nový historismus. Brno: Host, 2007 
• BROOKS, CLEANTH. Well Wrought Urn. San Diego: Mariner, 1956 
• BROOKS, CLEANTH AND ROBERT PENN WARREN. Understanding Poetry. Florence: Heinle and Heinle, 1976. 
• BRUNS, GERALD L. Hermeneutics Ancient and Modern. New Haven: Yale University Press, 1992. 
• CARTER, DAVID. Literary Theory. Harpenden, Herts: Pocket Essentials, 2006. 
• CULLER, JONATHAN. Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford UP, 2000. 
• CULLER, JONATHAN. On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1982. 
• DE MAN, PAUL. Allegories of Reading. New Haven - London: Yale UP, 1982 
• EAGLETON, TERRY. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983. 
• ECO, UMBERTO. O literatuře. Praha: Argo, 2004 
• ECO, UMBERTO. Otevřené dílo. Praha: Argo, 2015. 
• ELIOT, T.S. O básnictví a básnících. Praha, 1991. 
• ELIOT, T.S. The Use of Poetry and the Use of Criticism. London: Faber and Faber, 1983 
• FISH, STANLEY. Is there a Text in this Class? Cambridge: Harvard UP, 1990 
• FOUCAULT, MICHEL. Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda, 1994 
• FOUCAULT, MICHEL. The History of Sexuality: An Introduction. Harmondsworth: Penguin, 1978 
• FREUD, SIGMUND. The Freud Reader. Ed. Peter Gay. New York and London: W.W. Norton, 1989. 
• FRYE, NORTHROP. Anatomie kritiky. Brno: Host, 2003. 
• GADAMER, HANS-GEORG. Aktualita krásného. Praha: Triáda, 2003. 
• GADAMER, HANS-GEORG. Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH, 1999 
• GENETTE, GÉRARD. Fikce a vyprávění. Brno a Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007 
• GREENBLATT, STEPHEN. Towards a Poetics and Culture." In The New Historicism, ed. H. Aram Veeser. New York and Ithaca: Routledge, 1989. 
• HABIB M.A.R. A History of Literary Criticism and Theory. From Plato to the Present. Malden: Blackwell Publishing, 2008. 
• HALL, STUART (ED.). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage, 2013. 
• HEIDEGGER, MARTIN. Básnicky bydlí člověk. Praha: OIKOYMENH, 2013 
• HEIDEGGER, MARTIN. Věk obrazu světa. Praha: OIKOYMENH, 2013. 
• ISER, WOFGANG. Jak se dělá teorie. Praha: Karolinum, 2009 
• KERMODE, FRANK. Romantic Image. London: Routledge, 2002. 
• KERMODE, FRANK. Smysl konců. Brno: Host, 2007 
• KRISTEVA, JULIA. Polyfonie: Významy, pohlaví, světy. Praha: OPS, 2008. 
• KRISTEVA, JULIA. Slovo, dialog a román: texty o sémiotice. Praha: SOFIS, 1999. 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

• LACAN, JACQUES. The Four Fundamental Concepts of PsychoAnalysis. Ed. Jacques-Arain Miller. New York and London: Norton, 1981. 
• MUKAŘOVSKÝ, JAN. Studie I. a II. Brno: Host, 2007. 
• MUKAŘOVSKÝ, JAN. Umělecké dílo jako znak. Praha: Ústav pro českou literaturu AV, 2008. 
• PEPRNÍK, MICHAL. Směry literární interpretace 20. století. Texty, komentáře. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 
• RICOEUR, PAUL. The Conflict of Interpretation. ed. Don Ihde. Evanston: Northwestern University Press, 1974. 
• RICOEUR, PAUL. Život, pravda, symbol. Praha: OIKOYMENH, 1993. ISBN 80-85241-32-3. 
• RICHARDS I. A. Principles of Literary Criticism. London: Routledge, 2001 
• SAID, EDWARD W. Orientalismus. Praha: Paseka, 2006 
• SHOWALTER, ELAINE. The New Feminist Criticism. Essays on Women, Literature, and Theory. Pantheon, 1985. 
• SOLLORS, WERNER. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. Oxford: Oxford University Press, 1987 
• STEINER, GEORGE. Language and Silence. London: Faber and Faber, 1967. 
• VESSER, H. ARAM. The New Historicism. Princeton: Princeton University Press, 1989. 
• WELLEK, RENÉ. The Literary Theory and Aesthetics of the Prague School. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1969. 
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KAA / 6KOA1 - 2018 : Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 1 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Aktivní účast na mezinárodní konferenci. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student se zúčastní mezinárodní vědecké konference. 

Obsah: 
1. Příprava konferenčního příspěvku.A 
2. Prezentace konferenčního příspěvku. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. 
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KAA / 6KOA2 - 2018 : Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci 2 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Aktivní účast na mezinárodní konferenci. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student vystoupí na další mezinárodní vědecké konferenci. 

Obsah: 
1. Příprava konferenčního příspěvku.A 
2. Prezentace konferenčního příspěvku. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6AZLI - 2018 : Americká židovská literatura 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Americká židovská literatura 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student předloží seminární práci v rozsahu 8-10 normostran, v níž analyzuje vybrané literární dílo amerického židovského autora. U zápočtu prokáže znalost děl 
nejvýznamnějších představitelů americké židovské literatury a jejích výrazných distinktivních rysů. 

Garant předmětu doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Seminařící: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Ačkoliv student získá povědomí historického vývoje americké židovské literatury, hlavním cílem předmětu je přiblížit tuto literaturu z tematického hlediska. Z 
toho bude vycházet i výběr textů, který ilustruje jednotlivé tematické celky. Tento výběr zároveň umožňuje seznámit studenty s výraznými představiteli americké 
židovské literatury, např. tvorbou A. Cahana, A. Yezierské, H. Rothe, I. B. Singera, B. Malamuda, S. Bellowa, P. Rothe, C. Ozickové, G. Paleyové, R. Goldsteinové, A. 
Goodmanové atd. 
 
Obsah: 
Možná témataA 
Co je americká židovská literatura? Historický vývoj této literaturyA 
Fenomén přistěhovalectví v americké židovské tvorběA 
Reflexe asimilačních tlaků na židovskou diasporu v AmericeA 
Návraty do Evropy v americké židovské prózeA 
Tradice antihrdinství v americké židovské literatuřeA 
Judaismus a jeho role v hledání a nacházení židovské identity v americké židovské literatuřeA 
Zobrazení židovské ortodoxní komunity v USAA 
Americké židovské autorky. Feminismus versus tradiceA 
Americká židovská poezie a drama. Hlavní představiteléA 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Tendence v současné americké židovské literatuře 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• AARONS, VICTORIA. A Measure of Memory. Storytelling and Identity in American Jewish Fiction. Athens and London: University of Georgia Press, 1996. ISBN 
• 08203177. 
• AVERY, EVELYN. Modern Jewish Women Writers in America. New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 978023026106. 
• BASKIN, JUDITH R. Women of the Word. Jewish Women and Jewish Writing. Detroit: Wanye State University Press, 1994. ISBN 0814324223. 
• BERGER, ALAN L. AND GLORIA L. CRONIN, EDS. Jewish American and Holocaust Literature. Albany, N.Y: State University of New York Press, 2004. ISBN 
• 0-7914-6209-. 
• BURSTEIN, JANET HANDLER. Telling the Little Secrets. American Jewish Writing since the 1980s. Madison: University of Wisconsin Press, 2006. ISBN 
• 978-02992124. 
• CAPPELL, EZRA. American Talmud. The Cultural Work of Jewish American Fiction. Albany: State University of New York, 2008., 2008. ISBN 0791471241. 
• CODDE, PHILIPPE. The Jewish American Novel. West Lafayette, Indiana: Purdue UP, 2007. ISBN 1557534373. 
• FURMAN, ANDREW. Contemporary Jewish American Writers and the Multicultural Dilemma: The Return of the Exiled. Syracuse: Syracuse University Press, 
• 2000. ISBN 0815628439. 
• HALIO JAY B. AND BEN SIEGEL. Daughters of Valor: Contemporary Jewish American Women Writers. Newark: University of Delaware Press, 1996. ISBN 
• 0874136113. 
• HARRISON, DAVID. Jewish American Literature: A Guide to Reading Interests. Westport, CT: Libraries Unlimited, 2004. ISBN 156308984X. 
• CHAMETZKY JULES ET AL. Jewish American Literature. A Norton Anthology. New York: W. W. Norton & Company, 2001. ISBN 0-393-04809-8. 
• KOLÁŘ, STANISLAV. Evropské kořeny americké židovské literatury. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. ISBN 80-7042-489. 
• KRAMER, MICHAEL P. AND HANA WIRTH-NESHER, EDS. The Cambridge Companion to Jewish American Literature. Cambridge: Cambridge University 
• Press, 2003. ISBN 521 79699. 
• LAMBERT, JOSH. American Jewish Fiction. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2009. ISBN 978-0-8276-0. 
• PINSKER, SANFORD. Jewish-American Fiction, 1917-1987. New York: Twayne Publishers, 1992. ISBN 0805739599. 
• RUBIN, LOIS E., ED. Connections and Collisions: Identities in Contemporary Jewish-American Women's Writing. Cranbury, NJ: Associated University Presses, 
• 2005. ISBN 087413899X. 
• SHAPIRO, GERALD. American Jewish Fiction: A Century of Stories. Lincoln: U of Nebraska, 1998. 
• SHATZKY, JOEL AND MICHAEL TAUB, ED. Contemporary Jewish-American Novelists: A Bio-Critical Sourcebook. Westport: Greenwood Press, 1997. 
• STERNLICHT, SANFORD. The Tenement Saga: The Lower East Side and Early Jewish American Writers. Wisconsin: Terrace Books, 2004. ISBN 0299204. 
• WADE, STEPHEN. Jewish American Literature since 1945. An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001. ISBN 1853312266. 
• WEBER, DONALD. Haunted in the New World: Jewish American Culture from Cahan to the Goldbergs. Indiana University Press, 2005. ISBN 9780253345790. 
• WIRTH-NESHER, HANA. What Is Jewish Literature?. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1994. ISBN 0827605382. 
• WIRTH-NESHER, HANA. Call It English. The Languages of Jewish American Literature. Princeton: Princeton University Press, 2006. ISBN 978-0-691-13. 
• WISSE, RUTH R. The Modern Jewish Canon. A Journey through Language and Culture. New York: Simon and Schuster, 2000. ISBN 0684830752. 
• WISSE, RUTH R. The Schlemiel as Modern Hero. Chicago: University of Chicago Press, 1971. ISBN 02269031. 
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KAA / 6AELI - 2018 : Angloamerická environmentální literatura 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Angloamerická environmentální literatura 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student předkládá seminární práci na vybrané téma v rozsahu 8-10 normostran. V práci prokáže dobrou orientaci v daném literárním žánru a bude uplatňovat 
metodologické postupy typické pro ekologickou literární kritiku (tzv. ekokritiku). Při zpracování textu bude student pracovat s adekvátním počtem primárních a 
sekundárních pramenů. 

Garant předmětu 1. doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. 
2. doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 1. 40% seminářící 
2. 60% seminářící 

Vyučující  

Seminařící: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (40%), doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (60%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Tento předmět si klade za cíl představit studentům významný subžánr angloamerické literatury, jeho vývoj a proměny od devatenáctého století až k dnešku. Student 
se seznámí s elementárním pojmoslovím a základními metodologickými znaky ekokritiky, která se zaměřuje na environmentálně orientované texty. Specifika americké 
environmentální literatury budou akcentována také v kontrastu k jejímu britskému protějšku. A 
A 
Obsah: 
Základní terminologie a metodologie ekokritiky (příroda a kultura, pastorální literatura, arkádie, sociální konstrukce přírody, místo a prostor, divokost a divočina, 
apokalypticismus)A 
Historické a teoretické kontexty americké environmentální literaturyA 
Ekologické a filozofické souvislosti environmentální literatury (evoluční biologie, ekologie, ekologická etika)A 
Britský romantismus a estetika vznešenosti (W. Wordsworth, S. T. Coleridge) A 
Transcendentalismus a americká environmentální imaginace (Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau)A 
Environmentální esejistika druhé poloviny 19. a počátku poloviny 20. století (John Muir, John Burroughs, Mary Austin)A 
Literární tvorba a ekologické hnutí (Rachel Carson, Edward Abbey)A 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Environmentální motivy a témata v beletrii (James Fenimore Cooper, Frank Norris, William Faulkner, John Steinbeck, Cormac McCarthy) A 
Ekopoezie a ekopoetika (John Clare, Walt Whitman, Robinson Jeffers, Robert Frost, Kenneth Rexroth, Ted Hughes, Wendell Berry, Galway Kinnel, Gary Snyder) A 
Ekofeminismus, naturalizace ženy, feminizace přírody (Annette Kolodny, Carolyn Merchant, A 
Environment v etnických literaturách (Yusef Komunyakaa, Louise Erdrich, Ana Castillo) A 
Nové trendy v environmentální literatuře (lokální a globální imaginace, environmentální spravedlnost, toxicita, klimatická fikce) A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• BUELL, LAWRENCE. The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. Cambridge and London: Harvard 
• University Press, 1995. 
• CLARK, TIMOTHY. Literature and the Environment. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 
• CLARK TIMOTHY. Ecocriticism on the Edge: The Anthropocene as a Threshold Concept. 2015. 
• COUPE LAWRENCE. The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism. London, 2000. 
• ELDER, JOHN. Imagining the Earth: Poetry and the Vision of Nature. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1985. 
• GARRARD, GREG. Ecocriticism. London: Routledge, 2004 
• GIFFORD, TERRY. Recent Critiques of Ecocriticism." New Formations 64 (2008): s. 15-24. 
• GLOTFELTY, CHERYLL. "Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis." In The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Eds. 
• Cheryll Glotfelty and Harold Fromm. Athens and London: University of Georgia Press, 1996. s. xv-xxxvii. 
• HEISE, URSULA K. Sense of Place and Sense of Planet. New York and Oxford: Oxford University Press, 2008. 
• HRBATA, ZDENĚK A MARTIN PROCHÁZKA. Romantismus a romantismy. Praha: Karolinum, 2005 
• JANIK, DEL IVAN. Environmental Consciousness in Modern Literature: Four Representative Examples." Deep Ecology for the 21st Century. Ed. George Sessions. 
• Boston and London: Shambhala, 1995. s. 104-112. 
• KOHÁK, ERAZIM. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 
• MERCHANT, CAROLYN. American Environmental History. New York: Columbia University Press, 2007. 
• MIDGLEY, MARY. Science and Poetry. London and New York: Routledge, 2001. 
• MOORE, BRYAN L. Ecology and Literature: Ecocentric Personification from Antiquity to the Twenty-first Century. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 
• NASH, RODERICK. Wilderness and the American Mind. New Haven and London: Yale University Press, 1982. 
• OELSCHLAEGER, MAX. The Idea of Wilderness: From Prehistory to the Age of Ecology. New Haven and London: Yale University Press, 1991 
• PEPRNÍK, MICHAL. Cesta od toposu k environmentu v americké literatuře 19. století." In (Místo - prostor - krajina v literatuře a kultuře Eds. Petr Komenda, Lenka 
• Malinová, Richard Změlík). Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 163-172 
• PHILLIPS, DANA. The Truth of Ecology: Nature, Culture, and Literature in America. Oxford: Oxford University Press, 2003 
• QUIGLEY, PETER. Housing the Environmental Imagination: Politics, Beauty and Refuge in American Nature Writing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
• Publishing, 2012 
• SLOVIC, SCOTT. Going Away to Think: Engagement, Retreat, and Ecological Responsibility. Reno and Las Vegas: University of Nevada Press, 2008. 
• WESTLING, LOUISE (ED.). The Cambridge Companion to Literature and the Environment. Cambridge University Press, 2013 
• WILLIS, LLOYD. Environmental Evasion: The Literary, Critical, and Cultural Politics of "Nature's Nation". Albany, N.Y.: SUNY Press, 2011 
• The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination. Malden, MA: Blackwell, 2005 
• Topos lesa v americké literatuře. Brno: Host, 2005 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
 

 

 
40 
  

KAA / 6KOB1 - 2018 : Aktivní účast na národní vědecké konferenci 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktivní účast na národní vědecké konferenci 1 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Aktivní účast na tuzemské konferenci. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student se zúčastní národní vědecké konference. 

Obsah: 
1. Příprava konferenčního příspěvku.A 
2. Prezentace konferenčního příspěvku. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. 
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KAA / 6KOB2 - 2018 : Aktivní účast na národní vědecké konferenci 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Aktivní účast na národní vědecké konferenci 2 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Aktivní účast na tuzemské konferenci. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student se zúčastní další tuzemské vědecké konference. 

Obsah: 
1. Příprava konferenčního příspěvku.A 
2. Prezentace konferenčního příspěvku. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. 
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KRO / 6CJFR - 2018 : Cizí jazyk - francouzština 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk - francouzština 

Typ předmětu povinně volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Předmět je ukončen ústní zkouškou v cizím jazyce na úrovni C1 (podle SERR pro jazyky).A 
Ústní zkouška:A 
A 
1) Pojednání o doktorské práci v cizím jazyce A 
2) Překlad textu A 
3) Konverzace v cizím jazyce na běžné téma 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student prokáže, že je schopen porozumět odbornému textu z oblasti, která je předmětem jeho studia. Umí shrnout obsah delšího odborného textu a přeložit jej do češtiny s 
pomocí běžných nástrojů překladatele. 

Obsah: 
1. Prostudování textu podle odborného zaměření doktorského studia v rozsahu 100 stran a písemný překlad části téhož textu v rozsahu 20 stran.A 
( Možnost individuální konzultace, možnost navštěvovat cvičení, semináře, přednášky podle vlastního výběru a dohody s vyučujícími).A 
2. Písemné shrnutí obsahu přeloženého textu v rozsahu 3-5 stran, které student předloží před ústní zkouškou.A 
A 
3. Ústní zkouška:A 
Požadavky ke zkoušce:A 
1/ Ústní překlad odborného textu (důraz na znalost příslušné terminologie)A 
2/ Pojednání o doktorské práci v cizím jazyce (5-10 min.) a diskuse se členy zkušební komise.A 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

3/ Konverzace na běžné téma na úrovni jazykové komunikativní kompetence vymezené Evropským referenčním rámcem pro jazyky C1. Důraz je kladen také na znalost reálií 
příslušné jazykové oblasti. 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
• HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. Praha: SPN, 1991. 
• NEUMANN, J., HOŘEJŠÍ, V. Velký francouzsko-český slovník. Praha, Academia, 1992. 
• TIONOVÁ, A., + KOL. Francouzština pro pokročilé. Praha: LEDA, 2000. Praha: LEDA, 2000. 
• VLASÁK, V. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník. Část česko-francouzská. Praha, SPN, 1997. 

Rozšiřující literatura: 
• BONNARD, H. Code du français courant. Paris: Magnard, 1993. 
• ŠABRŠULA, J. Syntaxe de la proposition française. Ostravská univerzita: FF, 2004. 
• WAGNER R. L ., PINCHON J. Grammaire du français classique et moderne. Paris, 1991. 

Doporučená literatura: 
• GREVISSE, M. (REFONDUE PAR GOOSSE A.). Le Bon Usage, Grammaire française. Paris: Duculot, 1993. 
• ŠABRŠULA, J. Morphologie du français. Ostravská univerzita: FF, 1997. 
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KRO / 6CJIT - 2018 : Cizí jazyk - italština 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk - italština 

Typ předmětu povinně volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Předmět je ukončen ústní zkouškou v cizím jazyce na úrovni C1 (podle SERR pro jazyky).A 
Ústní zkouška:A 
A 
1) Pojednání o doktorské práci v cizím jazyce A 
2) Překlad textu A 
3) Konverzace v cizím jazyce na běžné témaA 
 

Garant předmětu Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student prokáže, že je schopen porozumět odbornému textu z oblasti, která je předmětem jeho studia. Umí shrnout obsah delšího odborného textu a přeložit jej do češtiny s 
pomocí běžných nástrojů překladatele. 

Obsah: 
1. Prostudování textu podle odborného zaměření doktorského studia v rozsahu 100 stran a písemný překlad části téhož textu v rozsahu 20 stran.A 
( Možnost individuální konzultace, možnost navštěvovat cvičení, semináře, přednášky podle vlastního výběru a dohody s vyučujícími).A 
2. Písemné shrnutí obsahu přeloženého textu v rozsahu 3-5 stran, které student předloží před ústní zkouškou.A 
A 
3. Ústní zkouška:A 
Požadavky ke zkoušce:A 
1/ Ústní překlad odborného textu (důraz na znalost příslušné terminologie)A 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

2/ Pojednání o doktorské práci v cizím jazyce (5-10 min.) a diskuse se členy zkušební komise.A 
3/ Konverzace na běžné téma na úrovni C1 jazykové komunikativní kompetence vymezené Evropským referenčním rámcem pro jazyky. Důraz je kladen také na znalost reálií 
příslušné jazykové oblasti.A 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
• A. BAHNÍKOVÁ, H. BENEŠOVÁ, L. EHRENBERGEROVÁ. ITALŠTINA. LEDA, Praha 2001. Praha, 2001. 

Doporučená literatura: 
• ROSENDORFSKÝ, J. Česko-Italský slovník, ISBN 80-85266-02-4, ICK Ráček, Velehrad, s.r.o., 2000 
• ROSENDORFSKÝ, J. Italsko-Český slovník, ISBN 80-85266-03-2, ICK Ráček, Velehrad s.r.o., 2000 
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KGE / 6CJNE - 2018 : Cizí jazyk - němčina 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk - němčina 

Typ předmětu povinně volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

- konzultace s vyučujícím a s předsedou zkušební komise (garantem) předmětuA 
- rešerše, výběr a studium odborného textu, popř. souboru odborných textů vztahujících se k tématu disertační práce v rozsahu 100 normostranA 
- překlad vybraného textu z češtiny do němčinyA 
- zpracování německo-českého terminologického glosáře obsahujícího min. 50 odborných termínů A 
- zpracování abstraktu k prostudovanému textu v německém jazyce v rozsahu 300 slovA 
- absolvování ústní zkouškyA 
- jazyková kompetence odpovídající min. úrovni B2/C1 dle SERR 

Garant předmětu Mgr. Martin Mostýn, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Předmět je zaměřený na prověření znalosti německého jazyka v rámci doktorského studia. Student prokáže orientaci v odborném textu a bude schopen diskutovat o obsahu 
zvoleného díla. Dále se bude umět vyjadřovat na odpovídající úrovni a popsat východiska, metodu a způsob zpracování své disertační práce. Důraz je kladen na rozvoj 
individuální schopnosti pracovat s odbornými prameny v německém jazyce a využít je při svém vědeckém výzkumu. 

Obsah: 
1. Vstupní organizačně-administrativní blok: organizace semestru, koordinace individuálních výukových plánů doktorského studia, sonda do aktuálních metodologických a 
metodických znalostí studentů, požadavky pro udělení zkoušky, odborná literaturu ke studiu a prameny k problematice teorie překladu a studia cizího jazyka.A 
2. Samostatná práce studenta s individuálními konzultacemi s vyučujícím. Překlad 100 normostran textu odborného zaměření dle tématu disertační práce do češtiny a 
zpracování terminologického glosáře a abstraktu k prostudovanému textu v německém jazyce v rozsahu 300 slov. Práce nesmí být přeložena do češtiny. Výběr odborného 
textu je konzultován s předsedou zkušební komise katedry. Student u zkoušky prokáže porozumění textu, znalost odborné terminologie a schopnost aktivně se účastnit 
odborné diskuze. 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Základní literatura: 
• BENEŠ, E. Praktická mluvnice němčiny: přepracované a aktualizované vydání oblíbené mluvnice: nový německý pravopis. Plzeň, 2005. ISBN 80-7238-392-2. 
• FÜGERT, N./RICHTER, U. A. Wissenschaftssprache verstehen: Wortschatz - Grammatik - Stil - Lesestrategien. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2015. 
• GRAEFEN, G./MOLL, M. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen - verstehen - schreiben : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 
• KÜHTZ, S. Wissenschaftlich formulieren: Tipps und Textbausteine für Studium und Schule. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2015. 

Rozšiřující literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Academia, 1999. 
• ROELCKE, T. Fachsprachen. Berlin: Erich Schmidt, 2005. 
• STOLZE, R. Fachübersetzen - Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis. Leipzig, 2009. 

Doporučená literatura: 
• GROMOVÁ, E., HRDLIČKA, M., VILÍMEK, V. (ED.). Antologie teorie odborného překladu. Ostrava: OU, 2007. 
• HALL, K./SCHEINER, B. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Ismaning: Verlag für Deutsch, 2000. 
• SIEBENSCHEIN, HUGO. Velký německo-český slovník. Voznice: Leda, 2006. ISBN 80-7335-099-8. 
• dle konzultace s KGE 
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KPF / 6CJPL - 2018 : Cizí jazyk - polština 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk - polština 

Typ předmětu povinně volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 10c + 0s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

V průběhu řádného studia v doktorském studijním programu vykoná student zkoušku z cizího jazyka. Student se řídí svým individuálním studijním plánem. Studium není 
organizováno školícím pracovištěm, avšak studentům jsou umožněny konzultace na katedře slavistiky - oddělení polonistiky FF OU. Volba cizího jazyka by měla korespondovat 
s odbornou profilací a zvoleným tématem disertační práce. 

Garant předmětu PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící 

Vyučující  

Cvičící: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem disciplíny je prověřit znalosti polského jazyka v rámci doktorského studia na FF OU. Student prokáže orientaci v originálním polském textu odborného charakteru, 
interpretaci vybraných pasáží a bude schopen diskutovat o obsahu zvoleného díla. Dále se bude umět vyjadřovat na odpovídající úrovni v polštině - popsat východiska, 
strukturu, metodologii a způsob zpracování své doktorské disertační práce. 

Obsah: 
1. Překlad 100 stran textu odborného zaměření dle volby tématu disertační práce. Text nesmí být přeložen do češtiny. Výběr a překlad je konzultován s garantem předmětu. 
Student u zkoušky prokáže porozumění textu a znalost odborné terminologie zvoleného oboru.A 
2. Konverzace na běžná témata na úrovni komunikativní kompetence vymezené Evropským referenčním rámcem pro jazyky (tj. B2/C1). 
 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• Dle individuálního zadání po konzultaci s garantem předmětu 

 



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
 

 

 
49 
  

KRU / 6CJRU - 2018 : Cizí jazyk - ruština 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk - ruština 

Typ předmětu povinně volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 10c + 0s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Cvičení 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

1) Odevzdání písemného překladu z ruštiny do češtiny v rozsahu 20 normostran odborného textu na zvolené téma (podmínkou je, aby překládaný text zatím neměl českou 
verzi); překlad student odevzdá vyučujícímu min. 2 týdny před termínem zkoušky; v případě, že překlad nebude splňovat požadavky na kvalitu, student jej může opravit a 
opravenou verzi poskytne vyučujícímu u ústní zkouškyA 
2) Během ústní zkoušky v rozsahu cca 30 minut student sdělí v daném cizím jazyce (ruštině), co je předmětem jeho výzkumu a čemu se věnuje ve své disertační práci; student 
si k tomuto účelu může pořídit předem písemnou přípravu a během zkoušky do ní nahlížet.A 

Garant předmětu doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící 

Vyučující  

Cvičící: doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Studium ruského jazyka jako cizího jazyka v rámci doktorských studijních programů je zaměřeno na rozvíjení schopnosti doktoranda porozumět odbornému textu svého oboru v 
ruštině a na rozvíjení dovednosti orientovat se v cizojazyčném odborném textu. Student rovněž prokáže schopnost diskutovat o obsahu zvoleného díla k překladu a o tématu 
své disertační práce. 

Obsah: 
1. Překlad z ruštiny do češtiny 20 stran odborného textu, který se vztahuje k tématu doktorské práce. Tento překlad spolu s výchozím textem odevzdat zkoušejícímu minimálně 
týden před stanoveným termínem zkoušky. Opravený překlad odevzdat při zkoušce v tištěné podobě.A 
2. Ústní reprodukce (v ruštině) dalších asi 20 stran textu z téže monografie. Tuto reprodukci si lze připravit předem v písemné podobě v rozsahu 2-3 stran textu, do něhož lze 
při zkoušce nahlížet.A 
3. Pojednání a diskuse o obsahu a problémech doktorské práce studenta. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

• BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. VŠE, Praha, 1997. 
• HANUSOVÁ, Z., PLESKÝ, R. Mluvená ruština pro vědecké a odborné pracovníky. Praha: Academia, 1984. 
• ROZKOVCOVÁ, L. Ruština pro vědecké a odborné pracovníky: kurs pro pokročilé. Praha: Academia, 1985. 
• ŠROUFKOVÁ, M., VENCLOVSKÁ,M., PLESKÝ, R. Česko-ruský a rusko-český slovník. Praha, 1998. 
• VENCLOVSKÁ, M. A KOL. Rusko-český slovník. Voznice, 2002. 
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KRS / 6CJSP - 2018 : Cizí jazyk - španělština 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Cizí jazyk - španělština 

Typ předmětu povinně volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Předmět je ukončen ústní zkouškou ve španělštině na úrovni C1 (podle SERR pro jazyky).A 
Ústní zkouška - prueba oral:A 
A 
1)Pojednání o doktorské práci v cizím jazyce - Exposición del tema del trabajo de doctorado, debate al respecto con los examinadores en espaňol. 5 - 10 minutosA 
2) Překlad vybrané části odborného textu - Traducción del texto especializado (fragmento). 10 minutosA 
3) Konverzace ve španělštině na běžné téma - Conversación en espaňol. 10 minutosA 
A 
A 
Temas de conversación:A 
A 
1. Curriculum vitae; carrera profesional.A 
A 
2. La región donde vivo.A 
A 
3. El sistema de educaciónen la República Checa y en Espana.A 
A 
4. Unión Europea (formación, estudios, trabajo - oportunidades)A 
A 
5. Proyectos de investigación, conferencias impartidas en las universidades extranjeras A 
(experiencias propias).A 
A 
6. El aprendizaje de los idiomas en el marco de la Europa unida.A 
A 
7. La posición del espanol en el mundo.A 
A 
8. Espaňa y los países hispanohablantes - geografía, admininistración, sistemas políticos, A 
culturas y literaturas.A 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

A 
 

Garant předmětu Mgr. Jana Veselá, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Obsah: 
1. Překlad textu podle odborného zaměření doktorského studia(Možnost individuální konzultace, možnost navštěvovat cvičení, semináře, přednášky podle vlastního výběru a 
dohody s vyučujícími).A 
Rozsah textu: 100 stran.A 
2. Písemné shrnutí obsahu přeloženého textu v rozsahu 3-5 stran, které student předloží před ústní zkouškou.A 
3. Ústní zkouška:A 
A 
A 
Tematické okruhy:A 
Životopis, profesní kariéraA 
Region, kde žiji; rodné městoA 
Školský systém u nás a ve ŠpanělskuA 
Evropská unie (možnosti studia, práce)A 
Projekty, výzkumná činnost, přednášky na zahraničních univerzitáchA 
Studium jazyků v podmínkách sjednocené EvropyA 
Postavení francouzštiny/španělštiny ve světěA 
Španělsko/španělsky mluvící země - geografie, správní uspořádání, politický systém, kultura a literatura.A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ARRIBAS, J., DE CASTRO, R. M.A. Preparación Diploma Básico E.L.E. Madrid: Edelsa, 1999. 
• CARRASCO MONTERO, J., SOLÉ BERNARDINO, L. Reálie španělsky mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 2001. ISBN 80-85784-54-8. 
• FIALOVÁ, I. Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání. Ostrava: FF OU, 2005. 
• GARCÍA, T., MONTANER, P., PRYMAK, S., SÁNCHEZ, N. El cronómetro. Nivel Intermedio. Madrid: Edinumen, 2008. ISBN 978-84-95986-67-2. 
• CHALUPA, J. Historia y geografía de América Latina. Olomouc: UP, 1997. 
• MACHOVÁ, K. Introducción a la cultura y civilización de Espaňa. Ostrava: OU, 2007. 
• RAE - ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAŇOLA. Nueva Gramática de la Lengua Espaňola. Manual. Madrid: Espasa Libros, 2010. ISBN 978-84-

670-3281-9. 
• VINTROVÁ, A. Conversación espanola. Brno: Státní jazyková škola, 1999. 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

• VV.AA. Guía de lo Mejor en Espaňa. Madrid: Turespaňa, 1998. 
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KAA / 6PUA1 - 2018 : Publikační činnost typu A - 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Publikační činnost typu A - 1 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 20 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Vydání odborného článku v časopise registrovaném v databázi Scopus či Web of Science, případně kapitoly v kolektivní monografii. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student vydá článek v časopise evidovaném v databázi Scopus nebo Web of Science, případně kapitolu v kolektivní monografii. 

Obsah: 
1. Příprava odborného článku.A 
2. Vydání odborného článku. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
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KAA / 6PUA2 - 2018 : Publikační činnost typu A - 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Publikační činnost typu A - 2 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 20 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Vydání odborného článku v časopise evidovaném v databázi Scopus či Web of Science, případně kapitoly v kolektivní monografii. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student vydá odborný článek v časopise registrovaném v databázi Scopus či Web of Science, případněA 
kapitolu v kolektivní monografii. 

Obsah: 
1. Příprava odborného článku.A 
2. Publikace odborného článku. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
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KAA / 6PUA3 - 2018 : Publikační činnost typu A - 3 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Publikační činnost typu A - 3 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 20 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Vydání článku v časopise registrovaném v databázi Scopus či Web of Science, případně kapitoly v kolektivní monografii. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student vydá odborný článek v časopise registrovaném v databázi Scopus či Web of Science, případně kapitolu v kolektivní monografii. 

Obsah: 
1. Příprava odborného textu.A 
2. Vydání odborného textu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
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KAA / 6PUB1 - 2018 : Publikační činnost typu B - 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Publikační činnost typu B - 1 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Vydání odborného textu v recenzovaném časopise mimo databáze Scopus a WoS. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student vydá odborný článek v recenzovaném časopise mimo databáze Scopus a Web of Science. 

Obsah: 
1. Příprava textu.A 
2. Vydání textu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
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KAA / 6PUB2 - 2018 : Publikační činnost typu B - 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Publikační činnost typu B - 2 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Vydání odborného textu v recenzovaném časopise mimo databáze Scopus a WoS. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student vydá odborný článek v recenzovaném časopise mimo databáze Scopus a WoS. 

Obsah: 
1. Příprava textu.A 
2. Vydání textu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
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KAA / 6PUB3 - 2018 : Publikační činnost typu B - 3 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Publikační činnost typu B - 3 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Vydání odborného textu v recenzovaném časopise mimo databáze Scopus a WoS. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student vydá odborný článek v recenzovaném časopise mimo databáze Scopus a WoS. 

Obsah: 
1. Příprava textu.A 
2. Vydání textu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
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KAA / 6ZMA1 - 2018 : Zahraniční studijní pobyt typu A - 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu A - 1 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 90s DNU/SEM kreditů 30 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student se seznámí se všemi požadavky a náležitostmi zvoleného typu mobility, dané podmínky úspěšně naplní a odevzdá ve stanovených termínech všechny požadované 
dokumenty a doklady. A 
Student je povinen podat po návratu ze zahraničního pobytu bez zbytečného odkladu žádost o uznání všech kreditů, které na zahraničním pracovišti získal. A 
Očekává se, že se student bude po absolvování mobility podílet dle potřeb fakulty a univerzity na šíření zkušeností ze zahraničního pobytu i daného mobilitního programu. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář:  Vedoucí VŠKP (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Mobilitou A se rozumí studijní pobyt nebo pracovní stáž v délce více než 90 dnů, kterou student realizuje v rámci mobilitního programu, do nějž je univerzita zapojena (například 
Erasmus+), v rámci mobilitního programu Ostravské univerzity nebo fakulty (například VIA), nebo v rámci bilaterální smlouvy, kterou uzavřela fakulta nebo Ostravská univerzita 
se zahraničním pracovištěm. A 
Smyslem zahraničního pobytu je jednak rozšíření či prohloubení odborných znalostí, dovedností a způsobilostí relevantních pro studijní program studenta, jednak rozvoj 
komunikativních kompetencí v cizím jazyce a kompetencí interkulturních. A 

Obsah: 
Příprava na zahraniční pobyt, včetně odevzdání všech požadovaných dokumentů.A 
Absolvování zahraničního pobytu dle připraveného plánu.A 
Po návratu ze zahraničního pobytu vypracování a včasné odevzdání všech požadovaných dokumentů, včetně žádosti o uznání získaných kreditů.A 
Poskytnutí zpětné vazby k zahraničnímu pobytu i mobilitnímu programu a sdílení zkušeností dle potřeb fakulty/univerzity. A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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KAA / 6ZMA2 - 2018 : Zahraniční studijní pobyt typu A - 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu A - 2 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 90s DNU/SEM kreditů 30 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student se seznámí se všemi požadavky a náležitostmi zvoleného typu mobility, dané podmínky úspěšně naplní a odevzdá ve stanovených termínech všechny požadované 
dokumenty a doklady. A 
Student je povinen podat po návratu ze zahraničního pobytu bez zbytečného odkladu žádost o uznání všech kreditů, které na zahraničním pracovišti získal. A 
Očekává se, že se student bude po absolvování mobility podílet dle potřeb fakulty a univerzity na šíření zkušeností ze zahraničního pobytu i daného mobilitního programu. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář:  Vedoucí VŠKP (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Mobilitou A se rozumí studijní pobyt nebo pracovní stáž v délce více než 90 dnů, kterou student realizuje v rámci mobilitního programu, do nějž je univerzita zapojena (například 
Erasmus+), v rámci mobilitního programu Ostravské univerzity nebo fakulty (například VIA), nebo v rámci bilaterální smlouvy, kterou uzavřela fakulta nebo Ostravská univerzita 
se zahraničním pracovištěm. A 
Smyslem zahraničního pobytu je jednak rozšíření či prohloubení odborných znalostí, dovedností a způsobilostí relevantních pro studijní program studenta, jednak rozvoj 
komunikativních kompetencí v cizím jazyce a kompetencí interkulturních. A 

Obsah: 
Příprava na zahraniční pobyt, včetně odevzdání všech požadovaných dokumentů.A 
Absolvování zahraničního pobytu dle připraveného plánu.A 
Po návratu ze zahraničního pobytu vypracování a včasné odevzdání všech požadovaných dokumentů, včetně žádosti o uznání získaných kreditů.A 
Poskytnutí zpětné vazby k zahraničnímu pobytu i mobilitnímu programu a sdílení zkušeností dle potřeb fakulty/univerzity. A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6ZMB1 - 2018 : Zahraniční studijní pobyt typu B - 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu B - 1 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 60s DNU/SEM kreditů 20 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student se seznámí se všemi požadavky a náležitostmi zvoleného typu mobility, dané podmínky úspěšně naplní a odevzdá ve stanovených termínech všechny požadované 
dokumenty a doklady. A 
Student je povinen podat po návratu ze zahraničního pobytu bez zbytečného odkladu žádost o uznání všech kreditů, které na zahraničním pracovišti získal. A 
Očekává se, že se student bude po absolvování mobility podílet dle potřeb fakulty a univerzity na šíření zkušeností ze zahraničního pobytu i daného mobilitního programu. A 
 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář:  Vedoucí VŠKP (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Mobilitou B se rozumí studijní pobyt nebo pracovní stáž v délce 60-90 dnů, kterou student realizuje v rámci mobilitního programu, do nějž je univerzita zapojena (například 
Erasmus+), v rámci mobilitního programu Ostravské univerzity nebo fakulty (například VIA), nebo v rámci bilaterální smlouvy, kterou uzavřela fakulta nebo Ostravská univerzita 
se zahraničním pracovištěm. A 
Smyslem zahraničního pobytu je jednak rozšíření či prohloubení odborných znalostí, dovedností a způsobilostí relevantních pro studijní program studenta, jednak rozvoj 
komunikativních kompetencí v cizím jazyce a kompetencí interkulturních. A 

Obsah: 
Příprava na zahraniční pobyt, včetně odevzdání všech požadovaných dokumentů.A 
Absolvování zahraničního pobytu dle připraveného plánu.A 
Po návratu ze zahraničního pobytu vypracování a včasné odevzdání všech požadovaných dokumentů, včetně žádosti o uznání získaných kreditů.A 
Poskytnutí zpětné vazby k zahraničnímu pobytu i mobilitnímu programu a sdílení zkušeností dle potřeb fakulty/univerzity. A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6ZMB2 - 2018 : Zahraniční studijní pobyt typu B - 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu B - 2 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 60s DNU/SEM kreditů 20 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student se seznámí se všemi požadavky a náležitostmi zvoleného typu mobility, dané podmínky úspěšně naplní a odevzdá ve stanovených termínech všechny požadované 
dokumenty a doklady. A 
Student je povinen podat po návratu ze zahraničního pobytu bez zbytečného odkladu žádost o uznání všech kreditů, které na zahraničním pracovišti získal. A 
Očekává se, že se student bude po absolvování mobility podílet dle potřeb fakulty a univerzity na šíření zkušeností ze zahraničního pobytu i daného mobilitního programu. A 
 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář:  Vedoucí VŠKP (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Mobilitou B se rozumí studijní pobyt nebo pracovní stáž v délce 60-90 dnů, kterou student realizuje v rámci mobilitního programu, do nějž je univerzita zapojena (například 
Erasmus+), v rámci mobilitního programu Ostravské univerzity nebo fakulty (například VIA), nebo v rámci bilaterální smlouvy, kterou uzavřela fakulta nebo Ostravská univerzita 
se zahraničním pracovištěm. A 
Smyslem zahraničního pobytu je jednak rozšíření či prohloubení odborných znalostí, dovedností a způsobilostí relevantních pro studijní program studenta, jednak rozvoj 
komunikativních kompetencí v cizím jazyce a kompetencí interkulturních. A 

Obsah: 
Příprava na zahraniční pobyt, včetně odevzdání všech požadovaných dokumentů.A 
Absolvování zahraničního pobytu dle připraveného plánu.A 
Po návratu ze zahraničního pobytu vypracování a včasné odevzdání všech požadovaných dokumentů, včetně žádosti o uznání získaných kreditů.A 
Poskytnutí zpětné vazby k zahraničnímu pobytu i mobilitnímu programu a sdílení zkušeností dle potřeb fakulty/univerzity. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6ZMC1 - 2018 : Zahraniční studijní pobyt typu C - 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu C - 1 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 30s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student se seznámí se všemi požadavky a náležitostmi zvoleného typu mobility, dané podmínky úspěšně naplní a odevzdá ve stanovených termínech všechny požadované 
dokumenty a doklady. A 
Student je povinen podat po návratu ze zahraničního pobytu bez zbytečného odkladu žádost o uznání všech kreditů, které na zahraničním pracovišti získal. A 
Očekává se, že se student bude po absolvování mobility podílet dle potřeb fakulty a univerzity na šíření zkušeností ze zahraničního pobytu i daného mobilitního programu. A 
 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář:  Vedoucí VŠKP (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Mobilitou C se rozumí studijní pobyt nebo pracovní stáž v délce 30-60 dnů, kterou student realizuje v rámci mobilitního programu, do nějž je univerzita zapojena (například 
Erasmus+), v rámci mobilitního programu Ostravské univerzity nebo fakulty (například VIA), nebo v rámci bilaterální smlouvy, kterou uzavřela fakulta nebo Ostravská univerzita 
se zahraničním pracovištěm. A 
Smyslem zahraničního pobytu je jednak rozšíření či prohloubení odborných znalostí, dovedností a způsobilostí relevantních pro studijní program studenta, jednak rozvoj 
komunikativních kompetencí v cizím jazyce a kompetencí interkulturních. A 

Obsah: 
Příprava na zahraniční pobyt, včetně odevzdání všech požadovaných dokumentů.A 
Absolvování zahraničního pobytu dle připraveného plánu.A 
Po návratu ze zahraničního pobytu vypracování a včasné odevzdání všech požadovaných dokumentů, včetně žádosti o uznání získaných kreditů.A 
Poskytnutí zpětné vazby k zahraničnímu pobytu i mobilitnímu programu a sdílení zkušeností dle potřeb fakulty/univerzity. A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6ZMC2 - 2018 : Zahraniční studijní pobyt typu C - 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zahraniční studijní pobyt typu C - 2 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 30s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Praxe 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student se seznámí se všemi požadavky a náležitostmi zvoleného typu mobility, dané podmínky úspěšně naplní a odevzdá ve stanovených termínech všechny požadované 
dokumenty a doklady. A 
Student je povinen podat po návratu ze zahraničního pobytu bez zbytečného odkladu žádost o uznání všech kreditů, které na zahraničním pracovišti získal. A 
Očekává se, že se student bude po absolvování mobility podílet dle potřeb fakulty a univerzity na šíření zkušeností ze zahraničního pobytu i daného mobilitního programu. A 
 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář:  Vedoucí VŠKP (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Mobilitou C se rozumí studijní pobyt nebo pracovní stáž v délce 30-60 dnů, kterou student realizuje v rámci mobilitního programu, do nějž je univerzita zapojena (například 
Erasmus+), v rámci mobilitního programu Ostravské univerzity nebo fakulty (například VIA), nebo v rámci bilaterální smlouvy, kterou uzavřela fakulta nebo Ostravská univerzita 
se zahraničním pracovištěm. A 
Smyslem zahraničního pobytu je jednak rozšíření či prohloubení odborných znalostí, dovedností a způsobilostí relevantních pro studijní program studenta, jednak rozvoj 
komunikativních kompetencí v cizím jazyce a kompetencí interkulturních. A 

Obsah: 
Příprava na zahraniční pobyt, včetně odevzdání všech požadovaných dokumentů.A 
Absolvování zahraničního pobytu dle připraveného plánu.A 
Po návratu ze zahraničního pobytu vypracování a včasné odevzdání všech požadovaných dokumentů, včetně žádosti o uznání získaných kreditů.A 
Poskytnutí zpětné vazby k zahraničnímu pobytu i mobilitnímu programu a sdílení zkušeností dle potřeb fakulty/univerzity. A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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B-III - Charakteristika studijního předmětu 

 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6PRA1 - 2018 : Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu 1 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 20 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Oficiální členství v mezinárodním projektu. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student se zapojí do mezinárodního výzkumného projektu. 

Obsah: 
Aktivní členství v mezinárodním projektu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6PRA2 - 2018 : Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zapojení do mezinárodního výzkumného projektu 2 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 20 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Oficiální členství v mezinárodním výzkumném projektu. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student se zapojí do mezinárodního výzkumného projektu. 

Obsah: 
Aktivní členství v mezinárodním výzkumném projektu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6PRB1 - 2018 : Zapojení do národního výzkumného projektu 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zapojení do národního výzkumného projektu 1 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Oficiální členství v tuzemském výzkumném projektu. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student se zúčastní tuzemského výzkumného projektu. 

Obsah: 
Aktivní účast ve výzkumném týmu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6PRB2 - 2018 : Zapojení do národního výzkumného projektu 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zapojení do národního výzkumného projektu 2 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 15 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Oficiální členství v národním výzkumném projektu. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student se zúčastní dalšího národního výzkumného projektu. 

Obsah: 
Aktivní členství v tuzemském výzkumném týmu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6PRC1 - 2018 : Zapojení do univerzitního výzkumného projektu 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zapojení do univerzitního výzkumného projektu 1 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Oficiální členství v univerzitním výzkumném týmu. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student se zapojí do univerzitního výzkumného projektu. 

Obsah: 
Aktivní členství ve výzkumném týmu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. 

 

  



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
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KAA / 6PRC2 - 2018 : Zapojení do univerzitního výzkumného projektu 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Zapojení do univerzitního výzkumného projektu 2 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 0s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Oficiální členství v univerzitním výzkumném projektu. 

Garant předmětu Vedoucí VŠKP 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Student se zapojí do univerzitního výzkumného projektu. 

Obsah: 
Aktivní členství ve výzkumném projektu. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S. A KOL. Jak napsat odborný text. Praha, 1999. 
• ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha, 2000. 
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KAA / 6AKPS - 2018 : Akademické psaní 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Akademické psaní 

Typ předmětu volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s HOD/TYD kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Zápočet bude udělen účastníkům, kteří splní následující požadavky:A 
1. Absolvují 70% seminářů.A 
2. Splní dílčí úkoly zadané v jednotlivých seminářích a k domácí přípravě.A 
3. Odevzdají 2 písemné práce, jejichž forma a rozsah budou upřesněny s ohledem na rozdílné oblasti specializace a potřeby jednotlivých účastníků. 

Garant předmětu doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 10% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D. (90%), doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (10%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
V úvodu kurzu si účastníci upevní základní pravidla textového projevu a principy výstavby textu v anglickém jazyce, rovněž jim budou osvětleny rysy formálního akademického 
stylu angličtiny. Hlavní náplní seminářů bude práce s konkrétními texty a vymezení rétorických rysů specifických žánrů se zvláštním zřetelem na žánrovou analýzu odborných 
článků publikovaných v cizím jazyce v databázových časopisech v různých odborných oblastech, na přípravu na tvorbu odborných článků v cizím jazyce a průběžnou podporu a 
zpětnou vazbu při psaní takovýchto článků (mentoring). Nedílnou součástí všech seminářů je rozbor aktuálních textů a kontrastivní analýza angličtiny a češtiny s cílem 
upozornit na odlišnosti mezi oběma jazyky v gramatické a stylistické rovině. Kurz se tak zakládá na nejnovějších poznatcích z interkulturní komunikace a umožnuje praktické 
seznámení se současnými trendy v oblasti publikace výzkumu v angličtině s ohledem na rozdílné oblasti specializace a potřeby jednotlivých účastníků. 

Obsah: 
1. Všeobecný jazyk se zaměřením na formální akademický styl:A 
- interpunkce, gramatická stavba věty v angličtině, prostředky koheze (spojovací výrazy aj.)A 
- prostředky větné kondenzace, informační struktura věty a textuA 
- komunikační strategie v psaném akademickém diskurzu a jejich lexikogramatická realizace (describing systems and procedures, making requests, predicting and proposing, 
reporting, speculating, drawing conclusions)A 
2. Konkrétní formy a žánry psaného akademického diskurzu:A 
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- analýza a nácvik produkce vybraných typů textů podle specifických potřeb frekventantů (návrh grantového projektu, abstrakt, konferenční abstrakt, případová studie, report)A 
- vědecký článek v angličtině, systém IMRAD členění odborného sděleníA 
3. Akademický styl a jeho charakteristika v angličtině v porovnání s češtinou:A 
- jazyková vágnost, subjektivita v akademickém textu, autorský hlas, “hedging” neboli zeslabování jistoty tvrzení, mitigační strategie, stupně formálnostiA 
- etické otázky publikování (plagiátorství včetně plagiátorství sebe sama), parafráze a citace v anglickém jazyce 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F. & SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text 
• DUSZAK, A. (ED.). Culture and Styles of Academic Discourse 
• GILLET, A. Inside Track to Successful Academic Writing 
• LYNCH, T. & ANDERSON, K. Grammar for Academic Writing 
• NORRIS, C. B. Academic Writing in English 
• SWALES, JOHN M. & FEAK, C. B.:. Academic Writing for Graduate Students 
• VENTOLA, E. & MAURANEN, A. (EDS.). Academic Writing: Intercultural and Textual Issues 
• ZEMACH, D. & RUMISEK, L. A. Academic Writing from Paragraph to Essay 
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KAA / 6AJLF - 2018 : Angličtina jako lingua franca 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Angličtina jako lingua franca 

Typ předmětu volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 8s HOD/TYD kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Semináře probíhají v anglickém. Zkouška je podmíněna:A 
1. 80% aktivní účastí na semináříchA 
2. samostatnou (domácí) přípravou zadaných textů A 

Garant předmětu doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D. (50%), doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou angličtiny jako lingua franca (ELF) jako nově vznikajícího, samostatného kódu, která slouží jako interakční modalita mezi 
uživateli s různými rodnými jazyky (L1) a kterou tito mluvčí užívají jako nutný komunikační kód. Angličtina jako lingua franca bude představena jako záležitost a výsledek 
jazykového kontaktu charakteristický pro diskurzní jazykové komunity, které nejsou vázány na konkrétní geografickou lokalitu a interakce v nich je modifikována daným 
profesním, odborným či jiným situačním kontextem za účelem dosažení konkrétního komunikačního cíle. Kurz představí vývojové etapy ELF v konfrontaci s teoreticko-
metodologickým rámcem pro osvojování si cizích jazyků (Second Language Acquisition) a tzv. žákovského jazyka (learner language), teorií bilingvismu a multilingvalismu, a 
soustředí se zejména na angličtinu jako lingua franca v oblasti akademického diskurzu. 

Obsah: 
1. Lingva franca jako platforma jazykového kontaktu: Weinreichův (1953/1963) model jazykového kontaktu: pojem bilingvismu a přenos na úrovni jednotlivce (mluva) a 
společnosti (jazyk). Lingva franca jako inherentně multilingvní prostředí (House 2003, Mauranen 2012).A 
2. Kontext v ELF: sociální prostředí a jazykové prostředí. Mimojazykové vlivy na úrovni jednotlivce a na rovině společnosti.A 
3. Koncept “rodilého” mluvčího a nerodilí mluvčí v rámci přístupu osvojování si cizích jazyků (Second Language Acquisition) a tzv. žákovského jazyka (learner language). ELF 
jako prostor interakce mezi mluvčími, kteří mají rozdílné rodné jazyky (L1). Angličtina v ELF jako cizí a druhý jazyk.A 
4. Pojetí ELF jako komunity vs. cizí jazyk a jinakost. Společné cíle vs. soustředění se na rozdíly: důraz na různost vs. různost jako deficitní stav. Imaginární diskurzní komunity a 
profesní komunity.A 
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5. Přepínání a mísení kódů v kontextu angličtiny jako lingua franca. Přepínání kódů repertoár pro bilingvismus v ELF vs. pojem chyby v EFL. A 
6. Výzkumné a metodologické přístupy k postavení a funkci angličtiny v dnešním světě prostřednictvím přístupů “světové angličtiny”, osvojování si cizích jazyků (SLA) a 
ELF/EFL (angličtina jako cizí jazyk).A 
7. Současné výzkumné projekty v oblasti ELF: English as an academic lingua franca (ELFA) subprojekty (SciELF, WrELFA, the ELFA corpus). VOICE the Vienna-Oxford 
International Corpus of English.A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• APPEL, R., & MUYSKEN, P. Language contact and bilingualism. London, 2004. 
• ELLIS, R. Understanding second language acquisition. Oxford, 2015. 
• JENKINS, J. English as a lingua franca in international university. London, 2014. 
• MAURANEN, A., & E. RANTA. English as a lingua franca. Newcastle upon Tyne, 2009. 
• SEIDLHOFER, B. Understanding English as a lingua franca. Oxford, 2011. 
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KAA / 6INTT - 2018 : Interpretace textů 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interpretace textů 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student prokáže praktickou dovednost interpretace vybraného literárního textu. Tato dovednost se prověřuje ústní formou - student dostane předem zhruba 8 - 10 
literárních textů pokrývajících oblast prózy, poezie a dramatu a vyučující vybere 2 - 3 literární texty k analýze. 

Garant předmětu doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 50% seminářící 

Vyučující  

Seminařící: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (50%), doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem předmětu je rozvíjení praktických interpretačních dovedností studentů. Studenti v něm prokážou při interpretaci literárních textů znalost literárněvědné 
terminologie a přitom dokážou rozpoznat specifické rysy jednotlivých literárních ukázek, jejich funkci a význam. Zároveń je zařadí do literárního a společenského 
kontextu. 
 
Obsah: 
Problémy literárněvědné terminologieA 
Směry literární interpretaceA 
Literární text nahlížený z perspektivy Nové kritikyA 
Psychoanalytický rozbor textuA 
Archetypální kritika aplikovaná na interpretaci literárního textuA 
Hermeneutika a poststrukturalismus ve vztahu k literárnímu textuA 
Feministická a postkoloniální interpretace textuA 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ABRAMS, M. H. A Glossary of Literary Terms. Seventh Edition. Boston: Heinle & Heinle, 1999. 
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• BALDICK, CHRIS. Oxford Dictionary of Literary Terms, 3rd ed. Oxford: Oxford UP, 2008 
• BÍLEK, PETR A. A MIROSLAV ČERVENKA, ED. Hledání jazyka interpretace: k modernímu prozaickému textu. Brno: Host, 2003. 
• CULLER, JONATHAN. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host 2002 
• EAGLETON, TERRY. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983. 
• ECO, UMBERTO. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004 
• ECO, UMBERTO. O literatuře. Praha: Argo, 2004 
• FRYE, NORTHROP. Anatomy of Criticism. Four Essays. Hardmondsworth: Penguin, 1990. 
• GENETTE, GÉRARD. Narrative Discourse Revisited. Ithaca: Cornell UP, 1988 
• HABIB, M.A.R. A History of Literary Criticism and Theory. From Plato to the Present. Malden, Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 
• HAMAN, ALEŠ. Úvod do studia literatury a interpretace díla. H & H, 1999. 
• HILSKÝ, MARTIN. Angloamerická kritika. Praha: Univerzita Karlova, 1976. 
• HODROVÁ, DANIELA. Poetika míst. H & H, Praha Jinočany 1997. 
• HOLÝ, J. Možnosti interpretace. Olomouc 2002. 
• JEFFERSON, ANNE AND DAVID ROBEY. Modern Literary Theory: A Comparative Introduction. London: Batsford, 1986. 
• LODGE, DAVID AND NIGEL WOOD,EDS. Modern Criticism and Theory: A Reader, 2nd edition, Harlow: Longman, New York: Pearso, 2000. 
• PEPRNÍK, MICHAL. Směry literární interpretace 20. století: texty, komentáře. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 
• PROCHÁZKA, MARTIN. Literary Theory. An Historical Introduction. Praha: Univerzita Karlova, 1997. 
• RIVKIN, JULIE AND MICHAEL RYAN.EDS. Literary Theory: An Anthology, Malden, MA, and Oxford: Blackwell, 1998. 
• STANZEL, FRANZ K. Teorie vyprávění. Praha: Odeon, 1988. 
• WELLEK, RENÉ A AUSTIN WARREN. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996 
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KAA / 6LIAH - 2018 : Literatura a holocaust 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Literatura a holocaust 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s HOD/SEM kreditů  

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Student předloží seminární práci v rozsahu 8-10 normostran, v níž analyzuje vybrané literární dílo zobrazující holocaust. Zároveň v ní prokáže schopnost zařazení díla 
do historického a literárního kontextu 

Garant předmětu doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% seminářící 

Vyučující  

Seminařící: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Tento předmět interdisciplinárního charakteru si klade za cíl seznámit studenty s nejvýznamnějšími díly literatury o holocaustu jak v anglicky mluvících zemích, tak 
i se základními díly evropské holocaustové literatury. Sleduje proměny literárního ztvárnění genocidy jak z hlediska vypravěčské perspektivy, tak i ve způsobu jejího 
zobrazení, v němž se střetává dokumentární realismus s antirealistickým pojetím tragické zkušenosti. Ukazuje, jak je odlišný přístup k zachycení historické tragédie 
ovlivněn generačními rozdíly, ovlivněné přímo či nepřímou zkušeností s historickým traumatem. Studenti zároveň získají znalost historických událostí spjatých s 
obdobím holocaustu. 
 
Obsah: 
Historický antisemitismus a holocaust. A 
Teorie traumatu a její aplikace na holocaustová studia.A 
Etické a estetické problémy zobrazení holocaustuA 
Zobrazení jednotlivých fází genocidy v literatuře - rasová diskriminace, transporty, ghetta, koncentrační táboryA 
Pohled na holocaust z perspektivy obětí, pachatelů a přihlížejícíchA 
Autenticita versus imaginace v holocaustové literatuřeA 
Žánrová a naratologická diverzita ve způsobech ztvárnění holocaustu A 
Postholocaustová generace spisovatelů. Intergenerační a transgenerační přenos traumatuA 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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Doporučená literatura: 
• ADAMS, JENNI. Magic Realism in Holocaust Literature: Troping the Traumatic Real. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011 
• BERGER, ALAN L. Children of Job: American Second-Generation Witnesses to the Holocaust. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1997. 
• BERGER, ALAN L. Crisis and Covenant: The Holocaust in American Jewish Fiction. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1985 
• CARUTH, CATHY, ED. Trauma. Explorations in Memory. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1995 
• EZRAHI, SIDRA DEKOVEN. By Words Alone: The Holocaust in Literature. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 
• FLANZBAUM, HILENE. The Americanization of the Holocaust. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999. 
• FRANKLIN, RUTH. A Thousand Darkness. Lies and Truth in Holocaust Fiction. Oxford and New York: Oxford University Press, 2011 
• GRIMWOOD, MARITA. Holocaust Literature of the Second Generation. Palgrave Macmillan 2007. 
• HASS, AARON. In the Shadow of the Holocaust. The Second Generation. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 
• HIRSCH, MARIANNE. Family Frames: Photography, Narrative, and Postmemory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997 
• HIRSCH, MARIANNE. The Generation of Postmemory. Columbia University Press, 2012. 
• HUNGERFORD, AMY. The Holocaust of Texts: Genocide, Literature, and Personification. Chicago and London: University of Chicago Press, 2003 
• KOLÁŘ, STANISLAV. Seven Responses to the Holocaust in American Fiction. Šenov u Ostravy: Ostravská univerzita, Tilia, 2004 
• KOLÁŘ, STANISLAV, ZUZANA BURÁKOVÁ A KATARÍNA ŠANDOROVÁ. Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British 
• Literature. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. 
• KREMER, S. L. Witness through the Imagination. Jewish American Holocaust Literature. Detroit: Wayne State University Press, 1989 
• KREMER, S. LILLIAN, ED. Holocaust Literature. An Encyclopedia of Writers and Their Work. Vol. 1: Agosin to Lentin. New York and London: Routledge, 2003. 
• ISBN 0415929857 
• KREMER, S. LILLIAN, ED. Holocaust Literature. An Encyclopedia of Writers and Their Work. Vol. 2: Lerner to Zychlinsky. New York and London: Routledge, 
• 2003. 
• LACAPRA, DOMINICK. Writing History, Writing Trauma. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2001. 
• LANG, BEREL., ED. Writing and the Holocaust. New York: Holmes and Meier, 1988. 
• LANGER, LAWRENCE L. The Holocaust and the Literary Imagination. New Haven and London: Yale University Press, 1975. 
• ROSEN, ALAN. Literature of the Holocaust. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 
• SCHWARZ, DANIEL. R. Imagining the Holocaust. New York: St. Martin's Press, 2000 
• SICHER, EFRAIM. Breaking Crystal. Writing and Memory after Auschwitz. Urbana: University of Illinois Press, 1998 
• SICHER, EFRAIM. The Holocaust Novel. New York and London: Routledge, 2005 
• VICE, SUE. Holocaust Fiction. Abingdon, New York: Routledge, 2010. 
• YOUNG, JAMES E. Writing and Rewriting the Holocaust. Narrative and the Consequence of Interpretation. Bloomington and Indianopolis: Indiana University 
• Press, 1988 
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KAA / 6LKPN - 2018 : Literatura a kultura původních amerických národů 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Literatura a kultura původních amerických národů 

Typ předmětu povinně volitelný 
PZ 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky  

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

U zápočtového testu student prokazuje dobré faktografické znalosti související s kulturní rozmanitostí nativní Severní Ameriky. Zároveň předkládá literární analýzu 
vybraného díla významného domorodého autora (např. Alexie, Buffalo Dog, Cravenová, Deloria, Erdrichová, Harjová, Johnson, King, Momaday, Ortiz, Robinsonová, 
Silková, Vizenor, Welch nebo Wheeler) o rozsahu minimálně pěti stran. 

Garant předmětu 1. doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. 
2. doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 1. 50% seminářící 
2. 50% seminářící 

Vyučující  

Seminařící: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (50%), doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. (50%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem předmětu je představit deset tradičních kulturních oblastí nativní Severní Ameriky (nepočítaje Mexiko) a na pozadí tohoto širokého kontextu seznámit studenty s 
vývojovými tendencemi současné, převážně anglicky psané literatury původních amerických národů ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Výklady zohlední jak 
prozaickou, tak i básnickou a dramatickou tvorbu domorodých autorů. Pozornost bude zaměřena také na úskalí překladu domorodých literárních děl do českého jazyka. 
 
Obsah: 
Uvedení do problematiky.A 
Nástin dějin severoamerických Indiánů.A 
Představení základních kulturních oblastí.A 
Současná próza severoamerických Indiánů.A 
Současná poezie severoamerických Indiánů.A 
Současné drama severoamerických Indiánů.A 
České překlady nativní americké literatury.A 
Shrnutí probírané látkyA 
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Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Brno, Atlantis, 1999. 
• COE, M. A KOL. Svět předkolumbovské Ameriky. Praha: Knižní klub, 1997. 
• ČERNÝ, M. Poselství prachu. Mýty a legendy Šošonů. Praha: Argo, 2013 
• HOBSON, G. ED. The Remembered Earth. Albuquerque: University of New Mexico, 1993. 
• HOXIE, F. ED. Encyclopedia of North American Indians. Boston: Houghton Mifflin Company, 1996. 
• HUBÁČKOVÁ, A. Jako vlákna pavučiny. Putování indiánskou krajinou s románem Obřad. Olomouc: Palackého univerzita, 2007. 
• HYDE, G. Lid Rudého oblaka. Dějiny oglalských Lakotů. Praha: Paseka, 2007 
• KOLINSKÁ, K. Čekání na Kojota. Současné drama kanadských Indiánů. Brno: Větrné mlýny, 2007. 
• LÉVI-STRAUSS. C. Cesta masek. Praha: Dauphin, 1996. 
• MCNAB, C. Domorodí válečníci Severní Ameriky (1500-1890). Praha: Naše vojsko, 2012. 
• MOORE, J. Šajeni. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 
• MURRAY, D. Forked Tongues. Speech, Writing and Representation in North American Indian Texts. Bloomington: Indiana University Press, 1991. 
• PORTER, J., ROEMER, K. The Cambridge Companion to Native American Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
• RIEUPEYROUT, J.-L. Dějiny Navahů. Indiánská sága 1540-1990. Praha: Argo, 2000. 
• SWANN, B. Coming to Light. Contemporary Translations of the Native Literatures of North America. New York: Vintage, 1996. 
• ŠAVELKOVÁ, L. Současní Irokézové. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 
• TADIČ, R. Cesty do posvátné hory. Šajenské mýty a jiné příběhy. Praha: Volvox Globator, 2010. 
• TAYLOR, C. F. Život Indiánů Severní Ameriky. Praha: Volvox Globator, 1997 
• TAYLOR, C. F. A KOL. Mýty a legendy Indiánů Severní Ameriky. Praha: Volvox Globator, 1995 
• ULLRICH, J. Mýty Lakotů. Aneb když ještě po zemí chodil Iktómi. Praha: Argo, 2002. 
• VIZENOR, G. Native American Literature. London: Longman, 1997. 
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KAA / 6IKAP - 2018 : Interkulturní komunikace v akademickém prostředí 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Interkulturní komunikace v akademickém prostředí 

Typ předmětu volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 6s HOD/SEM kreditů 4 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Prezentace v anglickém jazyce na téma z oboru studenta, aktivní účast v hodinách, ústní pohovor, ve kterém student prokáže znalost slovní zásoby z akademického prostředí, 
schopnost adekvátně reagovat v běžných situacích, vyřešit potenciálně problematické situace při cestování v zahraničí. 

Garant předmětu doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 20% seminářící 

Vyučující  

Vede seminář: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr. (20%), Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D. (80%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Kurz je zaměřen na všeobecný jazyk v rámci interkulturní komunikace v akademickém prostředí. Cílem kurzu je nejen prohloubit znalosti terminologie z univerzitního prostředí a 
studovaného oboru, ale i podpořit potřebnou slovní zásobu spojenou s akademickým životem mimo univerzitu, zejména pak při cestování do zahraničí, popřípadě při návštěvě 
zahraničních hostů. Při sestavování podrobné náplně kurzu se bude brát ohled i na specifické požadavky jeho účastníků z jednotlivých oborů. Výstupní úroveň C1 podle CEFR. 

Obsah: 
Prostředí univerzityA 
- slovní zásoba spojená s prostředím vysoké školy, popis českého akademického prostředí, vlastního výzkumu, A 
- běžná komunikace se studenty a kolegy v mezinárodním prostředí v ČR a v zahraničí, v případě angličtiny především komunikace v angličtině jako lingua franca (ELF) 
komunikace s nerodilými mluvčími z různých kultur.A 
A 
NetworkingA 
- networking (navazování nových a udržování stávajících kontaktů) a mezinárodní spolupráce, vedení mezinárodního týmu, představení sebe sama a svého oboru, multikulturní 
komunikace (vhodnost a nevhodnost otázek, reagování na otázky kolegů, studentů),A 
- small talk jak zahájit rozhovor, udržet konverzaci, signalizovat svůj zájem, udržet zájem konverzačního partnera či partnerů.A 
A 
PrezentaceA 
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- příprava prezentací a jejich prezentování, důležité fráze, odborná diskuze (jak souhlasit a nesouhlasit v cizím jazyce, jak se vyrovnat s otázkami), prezentace představující 
katedru, fakultu, univerzitu a konferenční prezentace z vlastního výzkumu s diskuzí,A 
- příprava a vedení výuky v cizím jazyce v ČR a v zahraničí, vytváření sylabů, poskytování odborných konzultací mezinárodním studentům a kolegům, příprava a poslech 
odborných přednášek v cizím jazyce (online). A 
A 
CestováníA 
- cestování do zahraničí, řešení problémů s ubytováním, při cestování (ztráta zavazadel, problémy s dopravou),A 
- orientace v prostředí a popis směrů, polohy, cesty (nasměrování k učebně, konferenční místnosti, důležitým orientačním bodům).A 
A 
VýzkumA 
- popis výsledků výzkumu, grafů, tabulek, diagramů, brainstorming,A 
- slovní zásoba týkající se daného oboru a výzkumu.A 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• APPLEBY, R., ET AL. Business one : one Intermediate Plus 
• GOODALE, M. The Language of Meetings 
• HUGHES, J. AND ANDREW MALLETT. Successful Meetings 
• HUGHES, J. AND ANDREW MALLETT. Successful Presentation 
• KING, D. Socialising 
• LOWE, S. AND LOUISE PITE. Presenting 
• MASCULL, B. Business Vocabulary in Use 
• MCCARTHY, M. AND FELICITY O´DELL. Academic Vocabulary in Use 
• PATERSON, K. AND ROBERTA WEDGE. Oxford Grammar for EAP 
• SWEENEY, S. English for Business Communication 
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KLA / 6CJLA - 2018 : Latina 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Latina 

Typ předmětu volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 6c + 0s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zkouška Forma výuky Konzultace při KS a DiS 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Pro ukončení předmětu student přeloží latinský text, vztahující se k tématu disertační práce, v rozsahu 5-10 stran. 

Garant předmětu Mgr. Richard Psík, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu 100% cvičící 

Vyučující  

Cvičící: Mgr. Richard Psík, Ph.D. (100%) 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem předmětu je zlepšit znalosti latiny studentů doktorských studijních programů a připravit je ke zkoušce. Příslušné jazykové kompetence získává student především 
samostudiem a absolvováním individuálních konzultací v rozsahu 6 hodin za semestr. Znalosti jazyka jsou podle plánu stanoveného vyučujícím rozvíjeny tak, aby student byl 
schopen porozumět písemnému textu, jenž se týká problematiky, kterou se zabývá v rámci doktorského studia. 

Obsah: 
Výuka probíhá formou individuálních konzultací. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  
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KAA / 6VYU1 - 2018 : Výuková činnost 1 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výuková činnost 1 

Typ předmětu volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 26s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Příprava na výuku a zpracování učebních plánů pro 13. výukových týdnů.A 
Vedení výuky. 

Garant předmětu Mgr. Andrea Holešová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem předmětu je umožňit studentům doktorského studia aplikovat výsledky jejich výzkumu a vylepšit si své prezentační schopnosti formou výuky v kurzech bakalářského 
studia. 

Obsah: 
Obsah závisí na odborném zaměření posluchače Ph.D. studia. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• ODBORNÁ LITERATURA VYCHÁZÍ Z DANÉHO KURZU VYUČOVANÉHO POSLUCHAČEM DOKTORSKÉHO STUDIA. Odborná literatura vychází z daného kurzu 

vyučovaného posluchačem doktorského studia. 
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KAA / 6VYU2 - 2018 : Výuková činnost 2 
 

B-III - Charakteristika studijního předmětu 

Název studijního předmětu Výuková činnost 2 

Typ předmětu volitelný 
 

dopor. ročník / semestr / 

Rozsah studijního předmětu 0p + 0c + 26s HOD/SEM kreditů 10 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence A 

Způsob ověření studijních výsledků Zápočet Forma výuky Seminář 

Forma způsobu ověření studijních výsledků 
a další požadavky na studenta 

 

Příprava na výuku a zpracování učebních plánů pro 13. výukových týdnů.A 
Vedení výuky.A 

Garant předmětu Mgr. Andrea Holešová, Ph.D. 

Zapojení garanta do výuky předmětu  

Vyučující  

 

Stručná anotace předmětu  

Charakteristika: 
Cílem předmětu je umožňit studentům doktorského studia aplikovat výsledky jejich výzkumu a vylepšit si své prezentační schopnosti formou výuky v kurzech bakalářského 
studia.A 
A 

Obsah: 
Obsah závisí na odborném zaměření posluchače Ph.D. studia. 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

Doporučená literatura: 
• Odborná literatura vychází z daného kurzu vyučovaného posluchačem doktorského studia. 
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B-IV - Údaje o odborné praxi 
 

B-IV - Údaje o odborné praxi 

Charakteristika povinné odborné praxe 

 

Rozsah A týdnů A hodin A 

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována Smluvně zajištěno 

Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce) 
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C-I - Personální zabezpečení 
 

Černý Miroslav, doc. PhDr., Ph.D. 
 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Miroslav Černý Tituly doc. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1977 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy 31.08.2026 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 31.08.2026 

Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

A 

 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

KAA/5DEJA - Dějiny jazykovědy (garant, seminářící) KAA/5CSAZ - Československá anglistika a PŠJ (garant, seminářící) 

KAA/5DOS3 - Doktorský seminář 3 (garant, seminářící) KAA/5DOS1 - Doktorský seminář 1 (garant, seminářící) 

KAA/6AJLF - Angličtina jako lingua franca (garant, seminářící) KAA/5AHHZ - Angličtina z hist. a socioling. hlediska (garant, seminářící) 

KAA/5DOS2 - Doktorský seminář 2 (garant, seminářící) 

KAA/5DEAL - Dějiny angloamerické literatury (seminářící) 

KAA/5EALI - Etnicita v angloamerické literatuře (seminářící) 

KAA/6AKPS - Akademické psaní (garant, seminářící) 

KAA/6LKPN - Liter. a kultura původních amer. národů (garant) 
 

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 2001, Mgr., 7504T213 - Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk, stud. program: Učitelství vvp pro SŠ a gymnázia, stud. obor: ČJ-AJ, Ostravská univerzita v Ostravě, 
Filozofická fakulta 

• 2006, Ph.D., 7310V008 - Anglický jazyk, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta 
• 2008, PhDr., 7503T117 - Anglický jazyk, studijní obor: ČJ-AJ, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě 
• 2011, Doc., HO16 - Neslovanské jazyky a literatura, Neslovanské jazyky a literatura, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
 

 

 
94 
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• středoškolský učitel, Mendelovo Gymnázium, Opava, příspěvková organizace, 5 a půl roku 
• Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let): 

2012 Filologie, Angličtina ve sféře podnikání, bakalářské, prezenční i kombinovaná formaA 
• A     2013 Filologie Anglický jazyk a literatura, bakalářskéA 
• A     2013 Filologie Anglický jazyk a literatura,jednooborové, magisterskéA 
• A     2014 Filologie Anglický jazyk a literatura, dvouoborové, magisterskéA 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 74 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0 

Obor habilitačního řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Neslovanské jazyky a literatura 
 

2011 
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích 
 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 1 9 63 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

• Černý, M. Discourse of medicine revisited: On conveying empathy and trust in English medical consulting. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 
2012. 304 s. ISBN 978-80-7464-037-7. (100%) 

• Černý, M. Jazyky a jazykověda v kontaktu. 1. vyd. Brno: GALIUM, 2017. 171 s. ISBN 978-80-906798-2-5. (100%) 
• Černý, M. Role angličtiny v jazykové krajině Srí Lanky. XLinguae. 2016, č. 9, s. 51-57. ISSN 1337-8384. (100%) 
• Černý, M. Sequential Organization of Speech Acts in General Practice Consultation Revisited. XLinguae. 2017, č. 10, s. 15-36. ISSN 1337-8384. (100%) 
• Černý, M. Angličtina a její podíl na ústupu, zachování a revitalizaci menšinových jazyků: Aneb co by měli vědět univerzitní studenti anglistiky. In: Výučba cudzích 

jazykov na vysokých školách a univerzitách. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. s. 48-58. ISBN 978-
80-552-0916-6. (100%) 

• Černý, M. Sleeping Languages in the English Speaking World. In: Silesian Studies in English 2012. Opava: Silesian University, 2013. Silesian University, 2013. s. 23-32. 
ISBN 978-80-7248-887-2. (100%) 

• Černý, M. The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery. In: Margins and Peripheries: Studies in Culture, Literature and Language. Raciborz: 
Wyzsza Szkola Zawodowa, 2014. Wyzsza Szkola Zawodowa, 2014. s. 75-82. ISBN 978-83-60730-74-4. (100%) 

 

Působení v zahraničí 

A 

Podpis  Datum  
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Holešová Andrea, Mgr., Ph.D. 
 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Andrea Holešová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1978 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy 30.06.2020 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 30.06.2020 

Přednášející ne Školitel ne Člen oborové rady ne 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

A 

 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

KAA/6VYU1 - Výuková činnost 1 (garant) KAA/6VYU2 - Výuková činnost 2 (garant) 

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 2002, Mgr., 7504 učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ - A - N, FF Ostravské univerzity 
• 2011, Ph.D., 7310V003 - Anglická a americká literatura, Univerzita Palackého Olomouc 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

A 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 103 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0 

Obor habilitačního řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 0 0 0 
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Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

• Holešová, A. Typická Allenova persona a její stěžejní rysy. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 287/2013. 198 s. ISBN 978-80-7464-496-2. 
• Holešová, A. Food as a Metaphor for Love, Sex and Life in Woody Allen’s Movies. Ostrava Journal of English Philology. 2013, č. 5, s. 31-44. ISSN 1803-8174. 
• Holešová, A. Snad mají pravdu básníci - hlavní je láska: Partnerské a milostné vztahy v díle Woodyho Allena. Ostrava Journal of English Philology. 2012, roč. 2012, č. 

4, s. 87-114. ISSN 1803-8174. 
 

Působení v zahraničí 

A 

Podpis  Datum  
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Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D. 
 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Christopher James Hopkinson Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1973 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Přednášející ne Školitel ano Člen oborové rady ne 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

A 

 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

A 

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 1996, B.A., Modern Languages, University of Oxford 
• 2003, Mgr., 7310RTV - filologie, FF Slezské univerzity v Opavě 
• 2008, Ph.D., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

A 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 97 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0 

Obor habilitačního řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 5 1 14 
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C-I - Personální zabezpečení 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

• Hopkinson, C. The Customer Isn’t Always Right... Aggressive and Defensive Responses to Negative Customer Reviews on TripAdvisor. In:Professional Genres from an 
Interpersonal Perspective. Newcastle upon Type: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 158-197. ISBN 1-4438-8697-1. 

• Hopkinson, C. J. Apologies in L1 and lingua franca English: A contrastive pragmatic study of TripAdvisor responses. Discourse and Interaction. 2017, č. 10, s. 49-70. 
ISSN 1802-9930. (0%) 

• Hopkinson, C. Building an online community: ingroup face and relational work in online discussions. Discourse and Interaction. 2014, č. 7, s. 49-65. ISSN 1802-9930. 
• Hopkinson, C. Face effects of verbal antagonism in online discussions. Brno Studies in English. 2014, č. 40, s. 65-87. ISSN 0524-6881. 
• Hopkinson, C. Trolling in online discussions: from provocation to community-building. Brno Studies in English. 2013, č. 39, s. 5-25. ISSN 0524-6881. 
• Hopkinson, C. J. Facework and relational work in English as a lingua franca - a preliminary constrastive study of TripAdvisor responses. In: Languages in V4 countries 

of contemporary Europe. Language as a means of expression and identity formation 2016-09-13 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belanium, 
2016. s. 41-52. ISBN 978-80-557-1130-0. 

 

Působení v zahraničí 

A 

Podpis  Datum  
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Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D. 
 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Petr Hrtánek Tituly doc. PhDr., Ph.D. 

Rok narození 1972 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Přednášející ano Školitel ne Člen oborové rady ne 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

A 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

KCL/5LIGE - Literární genologie (garant, přednášející)  

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 1998, Mgr., 7504T270 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy - čeština, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (český 
jazyk-dějepis), Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 

• 2002, Ph.D., 7310V031 - Česká literatura, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta 
• 2009, PhDr., 7310T033 - Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura (specializace teorie a dějiny české literatury), Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická 

fakulta 
• 2015, Doc., HO08 - Dějiny české literatury, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

• učitel, ZŠ Orlová, 2 roky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 53 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0 

Obor habilitačního řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Dějiny české literatury 2015 Ostravská univerzita v Ostravě WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 0 0 43 
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C-I - Personální zabezpečení 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

• Hrtánek, P. Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu): (hledání architextu). 1. vyd. Brno: Host, 2014. 220 s. ISBN 978-80-7491-262-7. 
• Antoš, M., Hrtánek, P., Pilař, M., Šidák, P., Drastík, S. a Knesplová, P. Přízraky a masky: Gotický modus v české postmoderní próze. 1. vyd. Ostrava: Ostravská 

univerzita, 2017. 191 s. ISBN 978-80-7464-948-6. (25%) 
• Hrtánek, P. Tematizace poválečného odsunu/vyhnání v paměti míst (v současné české próze). In: A. Kratochvil, J. Soukup (eds.). Paměť válek a konfliktů. Praha: 

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2016. s. 356-363. ISBN 978-80-88069-14-0. 
• Hrtánek, P. Apocryphal distance in the image of Hussitism in contemporary Czech prose. In: Distanz. Schreibweisen, Entfernungen, Subjektkonstitutionen in der 

tschechischen und mitteleuropäischen Literatur. Weimar: VDG, 2014. VDG, 2014. s. 91-101. ISBN 978-3-89739-824-5. 
• Hrtánek, P. Román Emila Hakla Skutečná událost v kontextu současných diskusí o angažované literatuře. In: Literárne akcenty II. Literárny život v minulosti a dnes: 

Literárny život v minulosti a dnes 2014-09-17 Nitra. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2015. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Filozofická fakulta, 2015. s. 183-192. ISBN 978-80-558-0778-2. 

Působení v zahraničí 

• 2008-10-20 - 2008-12-24, Filozofická fakulta Univerzity v Ljubljani, SI, AJ, Přednášková činnost 
• 2014-02-17 - 2014-06-06, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PL, AJ, výuková činnost: přednášky a semináře Dějiny české literatury 

Podpis  Datum  
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Kalnická Zdeňka, prof. PhDr., CSc. 
 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Zdeňka Kalnická Tituly prof. PhDr., CSc. 

Rok narození 1953 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Přednášející ano Školitel ne Člen oborové rady ne 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

A 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

KFI/5FILO - Filozofie (garant)  

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 1978, Mgr., 6101T004 - Filozofie, bez titulu, FF Univerzity Komenského v Bratislavě, estetika - filozofie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta 
• 1986, PhDr., 8109T005 - Estetika, akademická hodnost získána na UK v Bratislavě, marxisticko-lenins. estetika, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta 
• 1987, CSc., 6101V004 - Filozofie, vědecká hodnost získána na Univerzitě Komenského v Bratislavě, filozofie, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta 
• 1993, Doc., Estetika, akademická hodnost získána na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta 
• 2011, Prof., PROF02 - Estetika, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

• interní vědecká aspirantura, FF Univerzity Komenského Bratislava, 3 a půl roku 
• odborný referent odboru umění, Ministerstvo kultury SR Bratislava, 4 roky 
• odborný asistent, FF Univerzity Komenského Bratislava, 7 let 
• docent, FF Univerzity Komenského Bratislava, 1 a půl roku 
• Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let): 
• - navazující magisterský obor Základy společenských věd A 

- doktorský studijní program Filozofie 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 31 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 10 

Obor habilitačního řízení Rok udělení Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
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C-I - Personální zabezpečení 

hodnosti 

Estetika 
 

1993 
 

Univerzita Komenského v Bratislavě 
 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 9 4 193 

Estetika 
 

2011 
 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

• Woźniczka, M., Otisk, M., Kalnická, Z., Hromek, P., Dolák, A., Kramoliš, O., LIČKA, L., Herůfek, J., Żýwiołek, A., Naldoniová, L., Zelenka, T., Oziębłowski, M., Perek, M. 
a Olech, A. Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Vzdělanec v provincii / Uczony na prowincji, tomus 3. 238 s. ISBN 
978-80-7464-831-1. 

• Kalnická, Z. Art and Touch. In:Practising Aesthetics. Krakov: Wydawnictwo LIBRON, 2015. s. 217-227. ISBN 978-83-65148-42-1. 
• Kalnická, Z. Hermeneutika hmatu čili jak rozumět doteku (ve výtvarném umění). In:STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. 5. vyd. Ostrava: Ostravská 

univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 283-302. ISBN 978-80-7464-456-6. 
• Kalnická, Z. Hra skrývání a odkrývání, Roy Nachum: Autoportrét. In:STUDIA HUMANITATIS-ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE 

HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 333-348. VI. ISBN 978-80-7464-857-1. 
• Kalnická, Z. Já a dotek, světlo a tma. Interpretace obrazu Roye Nachuma.. In: M. Konečná (ed.). Cesty rozumění. K poctě a vzpomínce na prof. PhDr. Jaroslava 

Hrocha, CSc. Brno: Institut pro hermeneutiku, z. s., 2016. s. 53-68. ISBN 978-80-270-0916-9. 
• Kalnická, Z. Praktické konsekvence současných konceptů genderovaného subjektu. In:Praktické implikace moderních pojetí subjektu. Ostrava: Filozofická fakulta, 

Ostravská univerzita, 2015. s. 27-48. ISBN 978-80-7464-758-1. 
 

Působení v zahraničí 

• 2004-01-01 - 2004-05-31, Cortland College, US, výuka v rámci Fulbright programu Scholar-in-Residence 
• 1995-01-01 - 1995-06-30, Institute for Human Sciences, AT, stipendijni překladatelský pobyt 

 

Podpis  Datum  
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Kolář Stanislav, doc. PhDr., Dr. 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Stanislav Kolář Tituly doc. PhDr., Dr. 

Rok narození 1953 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

A 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

KAA/6AELI - Angloamerická environmentální literatura (garant, seminářící) 
KAA/5DOS1 - Doktorský seminář 1 (garant, seminářící) 
KAA/5DOS3 - Doktorský seminář 3 (garant, seminářící)  
KAA/5DEAL - Dějiny angloamerické literatury (garant, seminářící)  
KAA/6IKAP - Interkulturní komunikace a akad prostř. (garant, seminářící) 
KAA/5DOS2 - Doktorský seminář 2 (garant, seminářící)  
KAA/6LIAH - Literatura a holocaust (garant, seminářící) 
KAA/6AZLI - Americká židovská literatura (garant, seminářící)  
KAA/6INTT - Interpretace textů (garant, seminářící) 
KAA/6LKPN - Liter. a kultura původních amer. národů (garant)  
KAA/5LVKR - Literární věda a kritika 20. století se (garant, seminářící) 
KAA/5EALI - Etnicita v angloamerické literatuře (garant, seminářící) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 1976, Mgr., 7503T079 - Učitelství pro základní školy - anglický jazyk, bez titulu, Učitelství pro školy I. cyklu - český jazyk - anglický jazyk, Pedagogická fakulta v Ostravě 
• 1983, PhDr., 7504T213 - Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - anglický jazyk a český jazyk, Univerzita Palackého v 

Olomouci, Filozofická fakulta 
• 1996, Dr., 7310V003 - Anglická a americká literatura, "Titul před účinností zákona č. 111/1998 Sb.", Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta 
• 2005, Doc., HO15 - Dějiny anglické a americké literatury, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

• učitel, ZDŠ Třinec, 1 rok 
• učitel, ZDŠ Frýdek - Místek, 1 rok 
• učitel, 8. ZDŠ Frýdek - Místek, 3 roky 
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• učitel, SOU stavební Havířov, 1 rok 
• učitel, SOU hornické Frýdek - Místek, 2 roky 
• středoškolský profesor, SEŠ Frýdek - Místek, 3 a půl roku 
• dramaturg, Československá televize Ostrava, 2 roky 

Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let): 
Anglická a americká literaturaA 
Angličtina pro překladatelskou praxiA 
Doktorský program Anglická a americká literatura FF OUA 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 81 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 23 

Obor habilitačního řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Dějiny anglické a americké literatury 2005 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 0 2 54 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

• Kolář, S. The Spiritual Transformation of Jewish Women in the Fiction of Four Jewish American Women Writers. In:Growing Up a Woman. The Private/Public Divide in 
the Narratives of Female Development. 1. vyd. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015. s. 120-140. ISBN 978-1-4438-8111-1. 

• Kolář, S. Intergenerational Transmission of Trauma in Spiegelman's Maus. Brno Studies in English. 2013, roč. 39, s. 227-241. ISSN 0524-6881. 
• Kolář, S. Philip Roth and Czechoslovakia. Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture. 2015, roč. 25, s. 6-21. ISSN 0862-8424. 
• Kolář, S. Relocated from an Elevator to a Cattle Car: Intergenerational Transmission of Trauma in Thane Rosenbaum?s Elijah Visible. American and British Studies 

Annual. 2013, roč. 6, s. 20-36. ISSN 1803-6058. 
• Kolář, S. A Voice from the Past: The Legacy of Family History in Rebecca Goldstein?s Mazel. In: Proceedings of the Fourth International Conference on Anglophone 

Studies. September 5-6, 2012. Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. s. 
235-243. ISBN 978-80-7454-276-3. 

• Kolář, S. Lost in Exile: Isaac Bashevis Singer's Short Fiction Set in America. In: A View from Elsewhere: A View from Elsewhere: Proceedings of the International 
Conference, June 20-22, 2014, Palacký University Olomouc, Czech Republic 2014-06-20 Olomouc. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014. Palacký University 
Olomouc, 2014. s. 85-101. ISBN 978-80-244-4396-6. 

• Kolář, S. "One Must Not Be a Greenhorn?": The Process of Assimilation in Abraham Cahan?s Fiction. In: Assimilation ? A Good or Bad Word?: Assimilation ? A Good 
or Bad Word?: proceedings of the 20th International Colloquium of American Studies: June 18-19, 2015, Palacký University Olomouc, Czech Republic 2015-06-18 
Olomouc. Olomouc: Palacký University, 2016. s. 144-157. ISBN 978-80-244-4937-1. 

• Kolář, S. The Vanished World of Jews Melvin Jules Bukiet?s Stories of an Imaginary Childhood: Melvin Jules Bukiet's Stories of an Imaginary Childhood. In: From 
Theory to Practice 2015: Theory to Practice 2015: Proceedings of the Seventh International Conference on Anglophone Studies. September 3-4, 2015. Tomas Bata 
University in Zlin, Czech Republic 2016-09-03 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. s. 89-98. ISBN 978-80-7454-633-4. (0%) 

Působení v zahraničí 
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Podpis  Datum  
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Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D. 
 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Petr Kopecký Tituly doc. Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1976 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

A 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

KAA/6AELI - Angloamerická environmentální literatura (garant, seminářící) 
KAA/5LVKR - Literární věda a kritika 20. století se (seminářící) 
KAA/5DEAL - Dějiny angloamerické literatury (seminářící)  
KAA/6INTT - Interpretace textů (seminářící) 

 

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 1999, Mgr., 7310T008 - Anglický jazyk, stud. program: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a gymnázia, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická 
fakulta 

• 2006, Ph.D., 7310V003 - Anglická a americká literatura, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta 
• 2015, Doc., HO15 - Dějiny anglické a americké literatury, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 96 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0 

Obor habilitačního řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Dějiny anglické a americké literatury 2015 Univerzita Palackého v Olomouci WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 3 2 65 
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C-I - Personální zabezpečení 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

• Kopecký, P. Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí. Brno: Host a Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7294-898-7. 
• Kopecký, P. Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck's (Deep) Ecological Explorations. In:Fluid Frontiers: New Currents in Marine Environmental 

History. Cambridge: The White Horse Press, 2015. s. 52-62. ISBN 978-1-874267-86-7. (100%) 
• Kopecký, P. Czeching American Nature Images in the Work of Robinson Jeffers and John Steinbeck. In: H. Bergthaller, P. Mortensen. Framing the Environmental 

Humanities. Leiden, Boston: Brill / Rodopi, 2018. s. 139-154. ISBN 978-90-04-35884-3. (100%) 
• Kopecký, P. The Warm Reception of Robinson Jeffers's Poetry in Cold War Czechoslovakia. In:The Wild That Attracts Us: New Critical Essays on Robinson Jeffers. 

Albuquerque: University of New Mexico Press, 2015. s. 223-254. ISBN 978-0-8263-5577-5. (0%) 
• Kopecký, P. Literary America Under Review: The Cold War of Words between 1948 and 1968. In: American in Foreign Media: America in Foreign Media 2013-09-06 

Olomouc. Olomouc: Palackého univerzita v Olomouci, 2014. Palackého univerzita v Olomouci, 2014. s. 65-85. ISBN 978-80-244-4362-1. 

Působení v zahraničí 

• 2011-06-13 - 2011-07-16, University of British Columbia, CA, AI, výzkumný pobyt (grant kanadské vlády) 

Podpis  Datum  
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Pilař Martin, doc. PhDr., CSc. 
 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Martin Pilař Tituly doc. PhDr., CSc. 

Rok narození 1955 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Přednášející ano Školitel ne Člen oborové rady ne 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

KCL/5LIGE - Literární genologie (garant, přednášející)  

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 1979, Mgr., 7504T255 - Učitelství pro střední školy - český jazyk, bez titulu, Učitelství pro školy II. cyklu - angličtina a čeština, Univerzita Palackého v Olomouci, 
Filozofická fakulta 

• 1984, PhDr., 7503T103 - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita 
Palackého v Olomouci 

• 1993, CSc., 8106V004 - Teorie a dějiny české literatury, vědy o umění, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Palackého v Olomouci 
• 2006, Doc., Dějiny české literatury, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

• středoškolský profesor, Gymnázium Vrchlabí, 2 roky 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 68 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0 

Obor habilitačního řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

Dějiny české literatury 2006 Ostravská univerzita v Ostravě WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 0 0 41 

   



 Akreditační spis Anglická filologie Doktorský 
 

 

 
109 

  

C-I - Personální zabezpečení 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

• Antoš, M., Hrtánek, P., Drastík, S., Knesplová, P., Pilař, M. a Šidák, P. Přízraky a masky: Gotický modus v české postmoderní próze. 1. vyd. Ostrava: Ostravská 
univerzita, 2017. 191 s. ISBN 978-80-7464-948-6. (0%) 

• Pilař, M. Vít Kremlička: Prozatím. In:V souřadnicích mnohosti - Česká literatura první dekády jednadvacátého století. 1. vydání. vyd. Praha: Academia, 2014. s.89-96. 
ISBN 978-80-200-2410-7. 

• Pilař, M. Poezie Pavla Zajíčka po jeho návratu z exilu. Poznanskie studia slawistyczne. 2014, s. 219-228. ISSN 2084-3011. 
• Pilař, M. Different understanding of independent Literature in Czech, Polish and Russian cultural context. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on 

Social Sciences and Arts: Scince & Arts. Book 6, volume II. History of Art, Fine Art, Contemporary Art, Performing and Visual Art, Cultural Studies, Literature and 
Poetry, Ethnology and Folklore 2017-08-24 Albena. Albena: SGEM, 2017. s. 467-472. ISBN 978-619-7408-24-9. 

• Pilař, M. Egon Bondy and Bohumil Hrabal on the way to total realism. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: Scince & 
Arts. Book 6, volume II. History of Art, Fine Art, Contemporary Art, Performing and Visual Art, Cultural Studies, Literature and Poetry, Ethnology and Folklore 2017-08-
24 Albena. Albena: SGEM, 2017. s. 479-485. ISBN 978-619-7408-24-9. 

• Pilař, M. Téma války v poezii a próze Jáchyma Topola. In: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2015. 

Působení v zahraničí 

• 16.2. - 15.3.2002, University of Glasgow, GB, AJ, Mobility Sokrates 

Podpis  Datum  
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Tomášková Renáta, Mgr., Dr. 
 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Renáta Tomášková Tituly Mgr., Dr. 

Rok narození 1968 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy 31.07.2021 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 31.07.2021 

Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ano 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

A 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

KAA/5MEAD - Metody analýzy diskursu (garant, seminářící)  

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 1991, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, FF Univerzity Palackého v Olomouci 
• 1997, Dr., Anglický jazyk, FF Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

• středoškolská profesorka, Gymnázium Ostrava - Poruba, 1 rok 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 121 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0 

Obor habilitačního řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 0 1 14 

   

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 
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C-I - Personální zabezpečení 

• Tomášková, R. Structural and Cognitive Stereotyping in Lifestyle Magazines for Women. In:Discourse Interpretation. Approaches and Applications. Newcastle upon 
Tyne, Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2012. s. 209-222. ISBN 978-1-4438-3632-6. 

• Tomášková, R. The Polyphony of a Super-Genre: Blog as a Heteroglossic Element in University Websites. In:Professional Genres from an Interpersonal Perspective. 
první. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 198-225. ISBN 1-4438-8697-1. 

• Tomášková, R. Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites. In:Towards a Multimodal Harmony: On the Layout of University Websites. 1. 
vyd. Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2015. s. 163-188. ISBN 978-1-4438-7792-3. 

• Tomášková, R. “Writing the prospective student in the text”:On the interplay of monoglossic and heteroglossic elements in university websites. In:”Writing the 
prospective student in the text”:On the interplay of monoglossic and heteroglossic elements in university websites. první. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské 
univerzity v Ostravě, 2012. s. 154-173. ISBN 978-80-7464-179-4. 

• Tomášková, R. A Walk Through the Multimodal Landscape of University Websites. Brno Studies in English. 2015, roč. 2015, č. 41, s. 77-100. ISSN 0524-6881. 
• Tomášková, R. Angličtina jako lingua franca versus angličtina rodilých mluvčích v odborných textech. In: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na 

vyjadrenie a formovanie identity: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe 2016-09-13 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum, 2016. s. 240-249. ISBN 978-80-557-
1165-2. (100%) 

• Tomášková, R. “And this is the view from outside my window”: on text and image interplay in university website blogs. Topics in Linguistics. 2017, vol. 18, n. 2, s. 81-93.  
 

Působení v zahraničí 

• Student blogs as a elements of heteroglossia and polyphony in university websites, HU, 24. - 28.10 2016, invited lecture and teaching mobility stay Erasmus+ 
• University of Jaén, ES, 22. - 28.4. 2012, Erasmus+ - učitelská mobilita; výuka, konzultace 
• University of Helsinki, FI, 15. - 24.8., studijní stáž v rámci projektu CVOJ 
• University of Pécs, HU, 19. - 26.4. 2015, Erasmus+ - přednáškový pobyt 
• University of Stockholm, SE, 15. - 17.4. 2016, aktivní účast ve workshopu k výzkumu korpusu SciELF a jednání o návazné mezinárodní spolupráci 

 

Podpis  Datum  
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Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr. 
 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Lenka Vaňková Tituly prof. PhDr., Dr. 

Rok narození 1956 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy N 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy N 

Přednášející ne Školitel ne Člen oborové rady ano 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

A 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

A 

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 1980, Mgr., 7504T252 - Učitelství němčiny pro střední školy, bez titulu, Učitelství pro školy II. cyklu - němčina a ruština, UJEP Brno, Filozofická fakulta 
• 1982, PhDr., 7504T222 - Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ - německý jazyk, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - němčina, UJEP Brno, Filozofická fakulta 
• 1998, Dr., 7310V105 - Německý jazyk, MU Brno, Filozofická fakulta 
• 2002, Německá jazykověda, Priv.-Doz. = Doc., 13.7.2013 zažádala prof. Vaňková o odejmutí titulu z pers. agendy, Philosophische Fakultät Würzburg 
• 2005, Doc., Německý jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci 
• 2010, Prof., Německý jazyk, Univerzita Palackého v Olomouci 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

• středoškolská profesorka, Gymnázium Orlová, 12 let 
• Přehled garantovaných studijních programů (za posledních 10 let): 

• Filologie:A 
• Bakalářský program (obory: Německý jazyk a literatura, Němčina ve sféře podnikání)A 
• Magisterský program (obory: Německý jazyk a literatura, Němčina pro překladatelskou praxi, Učitelství německého jazyka pro SŠ)A 
     Doktorský program (obor: Německý jazyk) 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 88 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0 

Obor habilitačního řízení Rok udělení Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 
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C-I - Personální zabezpečení 

hodnosti 

Německá jazykověda 
Německý jazyk 
 

2002 
2005 

 

Philosophische Fakultät Würzburg 
Univerzita Palackého v Olomouci 

 

WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 5 1 138 

Německý jazyk 
 

2010 
 

Univerzita Palackého v Olomouci 
 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

• Vaňková, L. Emotionalität im Text. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2014. 542 s. ISBN 978-3-95809-506-9. 
• Vaňková, L., Cieślarová, E., Hrdinová, E., Malá, J., Mostýn, M., Pišl, M. a Bergerová, H. Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten. Ostrava: 

Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, 2012. 208 s. ISBN 978-80-7464-187-9. (14%) 
• Vaňková, L. Fachtexte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit.: Tradition und Perspektiven der Fachprosa- und Fachsprachenforschung. Berlin: De Gruyter Verlag, 

2014. Lingua Historica Germanica, Bd. 7. 243 s. ISBN 978-3-11-035313-6. 
• Vaňková, L., Cieślarová, E., Mostýn, M., doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., H. a Malá, doc. CSc., J. Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im 

Tschechischen. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 262 s. ISBN 978-80-7464-460-3. (20%) 
• Vaňková, L. Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken (14.-16. Jh.). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 272 s. ISBN 

978-80-7464-193-0. (100%) 
• Vaňková, L. Die Problematik der Gesundheits- und Krankenpflege in der städtischen Kanzlei Am Beispiel der Zunftordnungen der Bader und Barbiere. In:Perspektiven 

und Desiderate der europäischen Kanzleisprachenforschung. Wien: Praesens Verlag, 2014. Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 8. 
• Vaňková, L. Germanistik und die deutsche Sprache in der Tschechischen Republik: Bestandsaufnahme und Perspektiven. In:Zur Rolle und Positionierung des 

Deutschen in den Ländern Mittelosteuropas. Sprachpolitische Überlegungen. Budapest: ELTE Germanistisches Institut, 2015. s. 175-186. ISBN 978-963-284-684-2. 
 

Působení v zahraničí 

• Působení jako hostující profesorka na Univerzitě v Regensburgu v roce 2015, Vedení semináře Wissenschaftssprache 
• Pravidelná výuka jako jako Priv.-Doz. na Univerzitě Würzburg v letech 2004-2012, Vedení seminářů 

 

Podpis  Datum  
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Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D. 
 

C-I - Personální zabezpečení 

Název vysoké školy Ostravská univerzita 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název SP Anglická filologie 

Jméno a příjmení Gabriela Zapletalová Tituly Mgr., Ph.D. 

Rok narození 1973 typ vztahu k VŠ pp rozsah 40 Do kdy 30.06.2029 

Typ vztahu na součásti VŠ, která uskutečňuje st. program pp rozsah 40 do kdy 30.06.2029 

Přednášející ano Školitel ano Člen oborové rady ne 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ typ prac. vztahu rozsah 

A 

Předměty příslušného studijního programu a způsob zapojení do jejich výuky, příp. další zapojení do uskutečňování studijního programu 

KAA/6AJLF - Angličtina jako lingua franca (seminářící)  

Údaje o vzdělání na VŠ 

• 1995, Bc., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
• 2000, Mgr., 7504RTV - učitelství pro střední školy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
• 2008, Ph.D., 7310RTV - filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

• středoškolská učitelka, Biskupské gymnázium Ostrava, půl roku 
 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet obhájených prací na OU: 43 
Počet obhájených prací na jiných VŠ: 0 

Obor habilitačního řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ Ohlasy publikací 

   WOS Scopus ostatní 

Obor jmenovacího řízení Rok udělení 
hodnosti 

Řízení konáno na VŠ 0 0 9 
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C-I - Personální zabezpečení 

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe vztahující se k zabezpečovaným předmětům 

• Zapletalová, G. “I have to admit that my position will be more difficult ...”: A genre analysis of introducing the conference paper move. In:Professional Genres from an 
Interpersonal Perspective. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016. s. 76-111. ISBN 1-4438-8697-1. 

• Zapletalová, G. Multimodality in academic language: Aspects of the lexicogrammar of presentation slides. Discourse and Interaction. 2014, č. 7, s. 61-75. ISSN 1802-
9930. 

• Zapletalová, G. Text Summarization as a Type of Communication Strategy: The Results of Analyzing Lexical Cohesion. Hradec Králové Journal in Anglophone Studies. 
2014, roč. 1, č. 1, s. 138-145. ISSN 2336-3347. 

• Zapletalová, G. “Before my discussion I had two hypotheses”: Scholarly storytelling in conference presentations. In: Fachkommunikation im Wandel/The Changing 
Landscape of Professional Dicsourse: Fachkommunikation in Wandel/The Changing Landscape of Professional Discourse 2014-11-06 Ostrava. Ostrava: Ostravská 
univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. s. 105-116. ISBN 978-80-7464-745-1. 

• Zapletalová, G. Genre analysis of acknowledgement in the SciELF corpus. In: Languages in V4 countries of contemporary Europe. Language as a means of expression 
and identity formation 2016-09-13 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Belianum, 2016. s. 166-174. ISBN 978-80-557-1130-0. 

 

Působení v zahraničí 

• Universidad de Vigo, ES, 03.04.-07.04. 2017: učitelská mobilita Erasmus+: přednášková činnost, výuka, konzultace 
• Stockholms universitet, SE, 15.04-17.04. 2016: aktivní účast ve workshopu k výzkumu korpusu SciELF a jednání o návazné mezinárodní spolupráci 
• Universidad de Jaén, ES, 15.11.-21.11. 2015: učitelská mobilita Erasmus+: přednášková činnost, výuka 
• Univerzita Komenského v Bratislave, SK, 25.04.-29.04. 2016: učitelská mobilita Erasmus+: přednášková činnost, výuka, konzultace 
• Helsingin Yliopisto, FI, 15.08-24.08.2014: pracovní stáž v rámci projektu OPVK: pracovní a studijní pobyt k rozvoji spolupráce s Ústavem moderních jazyků Filozofické 

fakulty Helsinské univerzity a rozvoji vlastní odborné kompetence 
 

Podpis  Datum  
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Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu a u magisterského a doktorského studijního programu 

Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, 
uměleckou a další tvůrčí činnost v příslušné oblasti vzdělávání 

Zdroj Období 

Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.  Literární kritika černého feminismu GA13-26975S 01.02.2013 - 31.12.2015 

Mgr. Renáta Tomášková, Dr. Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT CZ.1.07/2.4.00/31.0074 01.03.2012 - 28.02.2014 

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. Jeffersova a(nebo) Steinbeckova země: literární bitva o Kalifornii GPP406/10/P297 01.01.2010 - 31.12.2012 

doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. Příprava vydání souborného díla profesora Jana Firbase (k jeho 
nedožitým devadesátinám) 

GA405/08/0420 01.01.2008 - 31.12.2010 

Mgr. Christopher James Hopkinson, Ph.D. Komunikativní a textové strategie v rozhlasové, časopisecké a 
akademické publicistice (kontrastivní analýza anglického a českého 
diskurzu) 

GA405/07/0176 01.01.2007 - 31.12.2009 

Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského a magisterského studijního programu 

Pracoviště praxe Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí  Období 

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se studijním programem 

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta OU i pracoviště katedra anglistiky a amerikanistiky FF OU, uskutečňuje tvůrčí, respektive vědeckou činnost, která odpovídá oblasti 
vzdělávání, v níž má být doktorský studijní program Anglická filologie realizován. Její rozsah, témata a kvalita (domácí i zahraniční monografie, kapitoly v domácích i 
zahraničních monografiích, studie v časopisech Discourse and Interaction, Brno Studies in English, Moravian Journal of Literature and Film, American and British Studies 
Annual, XLinguae, Topics in Linguistics, Linguistica Pragensia, Časopis pro moderní filologii aj.; grantové projekty GAČR, VEGA, SGS, MSK; aktivní účast na národních a 
mezinárodních konferencích a workshopech, jejich organizování atp.) se vztahují k realizovanému programu a jsou v souladu s jeho zaměřením i profilem absolventa. V příloze 
C-II je k dispozici přehled nejvýznamnějších grantových projektů řešených členy katedry za posledních 10 let. Ve formuláři C-I jsou uvedeny u jednotlivých vyučujících přehledy 
jejich vědecké a publikační činnosti za posledních 5 let.A 

Do řešení výzkumných projektů jsou zapojováni také studenti doktorského studia; výstupem jejich práce jsou pak nejen konferenční příspěvky, ale také kapitoly v monografiích 
(např. v Co-membership and Co-operation: Interpersonal discourse strategies within communities of practice, 2011; Power and Persuasion: Interpersonal discourse strategies 
in the public domain, 2011; The Interpersonal Language Function across Genres and Discourse Domains, 2012; Professional Genres from an Interpersonal Perspective, 2016) 
nebo odborné časopisecké studie (např. v katederním časopise Ostrava Journal of English Philology, registrovaném v databázi ERIH PLUS). Kvalitní disertační práce jsou 
publikovány jako odborné monografie vydané Ostravskou univerzitou. Takto byly v minulosti vydány např. disertace Zuzany Hurtové (Firbasian Non-thematic Layers in 
Paragraphs and Beyond, 2009), Lenky Kopečkové (Nonverbal Features Accompanying Communicative Units in an American Feature Film, 2009) nebo Ivany Janouškové 

(Selected FSP Aspects of a Narrative Text, 2013). Vybraní doktorští studenti jsou navíc zapojováni do vědecko-výzkumných aktivit Centra pro výzkum odborného jazyka 
(CVOJ). Centrum se zaměřuje na výzkum jazykových jevů příznačných pro anglický a německý odborný jazyk a na výzkum odborného diskurzu. Oblastmi výzkumu jsou jednak 
jazyková specifika anglických a německých technických, ekonomických, přírodovědných a lékařských textů a jejich komparace s češtinou, jednak specifika odborné 
komunikace v německy a anglicky mluvícím prostředí na pozadí domácí kultury. CVOJ přispívá i k řešení konkrétních jazykových problémů, jakými je mj. potřeba vytváření 
nových odborných termínů a odborných výrazů při překladech cizojazyčných textů, řešení problémů vyplývajících z interkulturních rozdílů při komunikaci zahraničních expertů 
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atd. Jeho výzkum má tedy aplikační potenciál a úzce souvisí s praxí.  

Do řešení výzkumných projektů s literárním zaměřením byli v rámci interních grantů SGS úspěšně zapojováni i studenti magisterského studia, a tak je důvodný předpoklad, že 
se obdobně budou na jejich řešení podílet i studenti doktorského studia. Výstupem pak bude jejich aktivní účast na konferencích a publikační činnost v odborných časopisech 
a monografiích. Tyto tvůrčí aktivity, v nichž musí studenti prokázat značnou míru samostatnosti a kritického myšlení, jsou zároveň předpokladem pro veřejnou obhajobu jejich 
disertační práce.  

Výstupy jejich odborné badatelské činnosti jsou monografie doc. Stanislava Koláře Evropské kořeny americké židovské literatury, Seven Responses to the Holocaust in 
American Fiction a Reflections of Trauma in Selected Works of Postwar American and British Literature, doc. Petra Kopeckého The California Crucible: Literary Harbingers of 
Deep Ecology a Vzdálení i blízcí: Robinson Jeffers a John Steinbeck či Andrey Holešové Typická Allenova persona a její stěžejní rysy. Bohatá a se širokým záběrem je 
publicistická činnost doc. Miroslava Černého, z níž uveďme alespoň knihu Poselství prachu. Mýty a legendy Šošonů; Členové lingvistické sekce, resp. školitelé studentů 
doktorského studia, publikovali kapitoly v kolektivních monografiích vydaných v ČR i v zahraničí, které rovněž edičně připravovali (The interpersonal langure fiction across 
genres and discourse domains, 2012, s úvodní studií Henryho Widdowsona; nebo Professional genus from an interpersonal perspective, 2016, Cambridge Scholars) a 
v zahraničních kolektivních monografiích editovaných mimo OU (např. Dontcheva-Navratilova, O., Povolná, R. (eds.) Discourse Interpretation: Approaches and Applications. 
Newcastle uponTyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012 nebo Haase, Ch., Orlova, N., Head, J.C. (eds.) ELT: New Horizons in Theory and Application. Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing, 2015 a dalších) Členové literární sekce katedry rovněž přispívají svými studiemi a samostatnými kapitolami do kolektivních monografií 
vydávaných v zahraničí – doc. Kopecký (USA, Kanada, Velká Británie, Nizozemí), doc. Kolář (Velká Británie). Rovněž se zapojují do grantových projektů (GAČR, VEGA, SGS), 
které se vztahují k realizovanému programu a jsou v souladu s jeho zaměřením i profilem absolventa.    

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Už během studia mohou doktorští studenti propojovat studium s praxí. Katedra anglistiky a amerikanistiky spolupracuje s významnými kulturně-vzdělávacími institucemi typu 
Národní divadlo moravskoslezské, Janáčkova filharmonie Ostrava, Kulturní centrum Cooltour atd., které studentům umožňují absolvovat odbornou praxi zaměřenou na překlad 
propagačních a právnických textů a možnost získat zkušenosti s tlumočením. Studenti mají také možnost získat praktické zkušenosti v jazykových a překladatelských 
agenturách (jako např. Cloverleaf, TOP Lingva a jiné). Částečně funguje i spolupráce se středním školstvím, kde rovněž někteří absolventi doktorského studijního programu 
nacházejí uplatnění.A 
Vybraní doktorští studenti jsou zapojováni do vědecko-výzkumných aktivit Centra pro výzkum odborného jazyka při FF OU. Centrum se zaměřuje na výzkum jazykových jevů 
příznačných pro anglický a německý odborný jazyk a na výzkum odborného diskurzu. Oblastmi výzkumu jsou jednak jazyková specifika anglických a německých technických, 
ekonomických, přírodovědných a lékařských textů a jejich komparace s češtinou, jednak specifika odborné komunikace v německy a anglicky mluvícím prostředí na pozadí 
domácí kultury. Centrum pro výzkum odborného jazyka přispívá i k řešení konkrétních jazykových problémů, jakými je např. potřeba vytváření nových odborných termínů a 
odborných výrazů při překladech cizojazyčných textů, řešení problémů vyplývajících z interkulturních rozdílů při komunikaci zahraničních expertů atd. Jeho výzkum má tedy 
aplikační potenciál a úzce souvisí s praxí.A 
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Název a stručný popis studijního informačního systému 

Ostravská univerzita provozuje studijní informační systém (dále jen IS/STAG), jehož tvůrcem a dodavatelem je Západočeská univerzita v Plzni. IS/STAG je modulárním 
portálovým systémem, který umožňuje komplexní správu a řízení studijní agendy Ostravské univerzity. IS/STAG realizuje následující agendy studia - elektronická přihláška ke 
studiu, administrace přijímacího řízení, příprava podkladů pro zápis do studia včetně všech nezbytných kontrolních mechanismů, správa termínů zkoušek a jejich realizace, 
správa známek / kreditů, řízení rozvrhů, studijních plánů, evaluací a hodnocení kvality studia, informační zabezpečení mobilit studentů (výjezdy/příjezdy na krátkodobé pobyty) 
a komplexní evidence studenta. A 
Uvedený výčet není konečný, jde o základní seznam klíčových agend studia. Tento základní seznam je doplněn vlastními systémy univerzity - Moodle systém pro podporu 
distančního způsobu studia, který využíváme pro realizaci, myšleno testování uchazečů, při přijímacím řízení, včetně vyhodnocení. Další systém spravuje a řídí agendu 
vysokoškolských prací (dále jen DIPL) od okamžiku vypsání tématu, přihlášení se až po odevzdání a vyhodnocení, včetně přenosu informací do základního systému IS/STAG. 
Agenda spisové služby je další neoddělitelnou množinou nástrojů, které propojují IS/STAG se systémem spisové služby (IS SSL) a umožňují elektronickou komunikace se 
studentem, včetně komunikace s datovou schránkou. Uvedené základní systémy univerzita provozuje prostřednictvím Intranetu, tj. pomocí portálového řešení. Toto řešení 
svému uživateli poskytuje přístup ke všem informačních systémům a aplikacím univerzity jednotným způsobem a centralizovaně z jednoho místa a s jedním zabezpečeným 
přihlášením. Ostravská univerzita provozuje celkem 134 portálových aplikací/systémů, které pokrývají komplexní agendu studia a to nejen z pohledu studenta, ale také i z 
pohledu akademika.A 
 

Přístup ke studijní literatuře 

Přístup ke studijní literatuře je studentům OU zajištěn prostřednictvím samostatného celouniverzitního pracoviště - Univerzitní knihovny. Celkový fond Univerzitní knihovny v 
současné době tvoří 269 tis. svazků. Knihovna disponuje jednou centrální půjčovnou v centru města a dislokovanými studovnami na každé fakultě a sítí katederních knihoven. 
A 
Stav svazků v jednotlivých částech je následující: A 
Celkový fond - 269 079A 
Půjčovna - dokumenty ve skladech - 178 665A 
Studovna Filozofické fakulty - 18 854A 
Studovna Pedagogické fakulty a Fakulty sociálních studií - 7 069A 
Studovna Lékařské fakulty - 3 364A 
Studovna Přírodovědecké fakulty - 5 306A 
Studovna Fakulty umění - 1161A 
Studovna časopisů (včetně dokumentů ve skladu časopisů) 26 021A 
Mediotéka - 1 941A 
Knihovny pracovišť a ústavů - 26 708 
 

Přehled zpřístupněných databází 

Dále Univerzitní knihovna disponuje trvale nakoupenými elektronickými knihami v následujícím rozsahu: A 
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Elektronické knihy (trvalý nákup):A 
Proquest ebook central (dříve eBrary) - 20 A 
ebooks EBSCO - 539 A 
Dále Univerzitní knihovna zajišťuje centrální přístup k následujícím předplaceným licencovaným elektronickým databázím: A 
Academic Search Complete A 
Annual Reviews - Biomedical/Life Sciences Collection a Annual Reviews Electronic Back Volume Collection A 
BMJ Journals Online Collection a BMJ Online A 
CEEAS (Central & Eastern European Academic Source) A 
CINAHL Plus with Full Text A 
GREENFILE A 
JSTOR (kolekce I.- IV.) A 
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) A 
MEDLINE Complete A 
SAGE A 
SCIENCE DIRECT A 
SCOPUS A 
SpringerLink (včetně Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Mathematics Science)A 
Web of Science A 
Wiley Library Online A 
Zentralblatt MATH A 
Online archívy EIZ:A 
Biological Abstracts Archive (1987-2012)A 
Zoological Records Archive (1978 - 2012)A 
Ovid Nursing Full Text Plus (2011 - 2013) 
 

Název a stručný popis používaného antiplagiátorského systému 

Ostravská univerzita využívá informační systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi (dále jen Theses.cz), který je vyvíjen a provozován Masarykovou 
univerzitou. Tento modul je plně integrován do provozovaného systému studijní agendy (dále jen IS/STAG) a to prostřednictvím agendy Kvalifikační práce. V okamžiku, kdy 
vysokoškolská kvalifikační práce splní všechny stanovené podmínky, tedy je vložen datum odevzdání a je přiložena elektronická verze plného textu práce, je okamžitě tato 
práce zaslána ke kontrole do systému Theses.cz. Samotná kontrola textu práce probíhá v řádu několika prvních dnů (obvykle do druhé dne). V okamžiku kdy je kontrola hotová 
si systém IS/STAG převezeme výsledky kontroly a tyto prostřednictvím aplikace Práce-plagiáty zobrazí příslušným uživatelům (studentovi, vedoucímu práce). Aplikace “Práce-
plagiáty” nabízí širokou množinu nástrojů pro správu a řízení výsledků hodnocení vysokoškolské práce. 
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Místo uskutečňování studijního programu 
Ostrava 

 

Kapacita výukových místností pro teoretickou výuku 

Budova “A” PřF - ul. 30. dubnaA 
A 
Budova má bezbariérový přístup, má 5 učeben: 1x 110 míst (dále jen “M”), 2x 44M, 1x 56M a 1x 27M. Učebny (dále jen “U”) jsou vybaveny počítači a dataprojektory, tabulemi a 
projekčními plátny. Dále je v budově 6 počítačových učeben (dále jen “PU”) na 14-22M (celkem 107M) vybavených počítači (dále jen “PC”), tabulemi, interaktivnímu tabulemi a 
projekčními plátny.A 
A 
Budova “B” PdF - ul. ČeskobratrskáA 
Budova má bezbariérový přístup, má 11 ateliérů na 15-32M (celkem 107M), 17U o kapacitě celkem 398M, z toho 7x 10-12M, 5x 20M, 3x 30M a po 1U s kapacitou 38, 54 a 
72M. Učebny jsou vybaveny PC a dataprojektory, tabulemi a projekčními plátny (dále jen tzv. “standardní vybavení”). Dále jsou v budově 1 PU, 2 fotokomory a základní 
laboratoř o kapacitě 24M. Vybavení U: PC, dataprojektor, bílá magnetická tabule a promítací plátno. Budova prochází radikální rekonstrukcí.A 
A 
Budova “C” PřF - ul. BrafovaA 
Budova má bezbariérový přístup, má 7 standardně vybavených poslucháren celkovou kapacitou 207M, z nichž 4x18-24M, 1x kapacitu 35M a 1x 66M. Budova má PU o 
kapacitě 20M vybavenou 20x PC, dataprojektorem, promítacím plátnem. Dále je v budově 26 laboratoří o kapacitě 5-24M (celkem 192M), z toho 1 laboratoř optiky, 8 laboratoří 
matematického modelování vybavených PC a tabulemi. A 
A 
Budova “D” FF - ul. ReálníA 
Budova má bezbariérový přístup, má 11U s celkovou kapacitou 304M, z toho 5x 16-21M, 6x 30-40M: standardní vybavení.A 
A 
Budova “E” FF - ul. Československých legiíA 
Budova je spojena s budovou “D”, má bezbariérový přístup z budovy “D”, má 24U s celkovou kapacitou 983M, z toho 9x 20-24M, 6x 30-36M, 6x 42-54M, největší U mají 
kapacity 78, 96 a 120M: standardní vybavení. Jedna z U je PU vybavená 35 PC, dataprojektorem, promítacím plátnem a tabulí.A 
A 
Budova “F” FAU ul. Sokolská:V budově je 12 U, z toho 8x 10M, 2x 15M a 3 posluchárny s kapacitou 25, 30 a 40M. Učebny jsou vybaveny v souladu se zaměřením na oblast 
hudby a zpěvu: klavíry, nahrávacími prostředky, akustickým vybavením. A 
A 
Budova “G” PDF ul. Mlýnská: Budova má bezbariérový přístup, má 13U, z nichž 2x 78 a 54M, 3x 24 a 28M, 8x 30 a 36M: standardní vybavení. Dále je v budově specializovaná 
učebna pro studující v programu speciální pedagogika. A 
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A 
Budova “M” a “L” PŘF ul. Chittussiho: Budova má bezbariérový přístup, má 15 laboratoři s celkovou kapacitou 148M, z toho mikrobiologická (12M) a molekulární (16M) 
laboratoř a laboratoř digitální kartografie (12M). Laboratoře jsou vybaveny PC, projekčním plátnem, interaktivní tabulí, televizí, růstovými komorami. A 
A 
Budova “P” FAU ul. Podlahova: Budova má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu na 75M a 13U na 10 a 12M z toho 2 PU po 11M. V budově jsou dílny knižního designu a 
grafiky, každá na 10M a 12 ateliérů: 4x 10M, 2x 15M, 2x 20M a 3 ateliéry s kapacitou 40, 50 a 60M. A 
A 
Budova “S” PDF a FSS ul. F. Šramka (komplex budov SA, SB, SC a SD): Budova má bezbariérový přístup, má 4 posluchárny: 2x 72M, 1x 88M a 1x 63M. Budova má 29 
standardně vybavených učeben: 2x 50M, 4x 40M, 7x 30-35M, 6x 24-28M, 4x 15-20M, 4x a 10M a 3 PU. PU jsou vybaveny PC a dataprojektory, tabulemi a projekčními plátny. 
V budově jsou 2 keramické, 2 grafické dílny a 2 místnosti s vypalovacími pecemi. A 
A 
Budova “V” PDF Várenská: Budova má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu na 70M, 1U na 46M a 5U na 15-24M, celkem 98M. Standardní vybavení. Budova má 
specializovanou laboratoř studia lidského pohybu. A 
A 
Budovy “Z” LF ul. Syllabova (komplex budov ZO, ZU, ZW, ZY a ZZ): Budova “ZO” má bezbariérový přístup, má 6U: z toho 6x 20-36M (celkem 164M), a 1 PU na 12M: 
(standardní vybavení) a 4 specializované rehabilitační laboratoře/cvičebny na 6 -12x- 20M.A 
A 
Budova “ZU” má bezbariérový přístup, má 5U, z toho 1 pitevna. A 
A 
Budova “ZW” má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu na 88M, 2U (2x 28M: standardní vybavení) a 1 PU na 15M vybavenou 15 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním 
plátnem. Má 5 specializovaných laboratoří pro oblast hygieny. A 
A 
Budova “ZY” má bezbariérový přístup, má velkokapacitní posluchárnu na 210M vybavenou PC a dataprojektorem, tabulí, 2 projekčními plátny a mixážním pultem. Má 15U s 
celkovou kapacitou 494M, z toho 2x cca 65M, 5x 15-20M, 5x 25-30M, 3x 42-56M a 1 PU vybavenou 20 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním plátnem. Má 18 
specializovaných laboratoří s celkovou kapacitou 287M, průměrná kapacita místnosti je 16M. A 
A 
Budova “ZZ” má bezbariérový přístup, má 1 posluchárnu pro 70 osob a 1 PU vybavenou 21 PC a dataprojektorem, tabulí a projekčním plátnem. Má také 5 specializovaných 
laboratoří pro oblast fyziologie. A 
A 
 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Kapacita a popis odborné učebny 

Seznam odborných učeben pro specializovanou výuku včetně popisu jejich vybavení je uveden v příloze s názvem “Seznam odborných učeben”. 

 

Z toho kapacita v prostorách v nájmu  Doba platnosti nájmu  

Vyjádření orgánu hygienické služby ze dne 
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C-IV - Materiální zabezpečení studijního programu 

 

Opatření a podmínky k zajištění rovného přístupu 

Na univerzitní úrovni působí od roku 2008 Centrum Pyramida OU. Hlavním cílem a náplní centra je poskytování odborných služeb k zajištění podmínek pro studium studentů se 
specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen “SSP”) na OU. CP nabízí podporu nejen stávajícím studentům SSP, ale také uchazečům SSP o studium, zaměstnancům a 
odborné veřejnosti. A 
Od roku 2014 je OU členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP). Na dané etapě dochází k rozšíření podpory na 
další skupiny uchazečů a studentů, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a etnických minorit. A 
OU sleduje přístupnost studijních programů uchazečům/studentům SSP, implementuje individuální přístup k uchazeči/studentovi a rozvíjí mechanismus podpory úspěšnosti 
studia studentů SSP (modifikace osobního studijního plánu, individuální výuka, rozšířené konzultace, adaptace výukových materiálů, modifikace výukových metod, modifikace 
metod ověřování výstupů z učení, nabídka poradenských služeb). A 
OU podporuje studenty v souladu s vnitřním předpisem - Stipendijní řád OU a nabízí systém poradenských služeb v oblasti studijního poradenství (nyní na úrovni 
pedagogických poradců na jednotlivých katedrách), který od r. 2018 bude rozšířen o sociálně-právní, psychologické a kariérní poradenství zajišťované nově zřízeným 
Akademickým poradenským a informačním centrem OU. A 
Poskytované služby a úpravy realizované s cílem dosáhnout přístupnosti akademického života pro studenty SSP nesmí vést ke snižování studijních nároků. 
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C-V - Finanční zabezpečení studijního programu 
 

C-V - Finanční zabezpečení studijního programu 

Vzdělávací činnost vysoké školy financovaná ze státního rozpočtu 
ano 

 

Zhodnocení předpokládaných nákladů a zdrojů na uskutečňování studijního programu 
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D-I - Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 
 

D-I - Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu 

Záměr rozvoje studijního programu a jeho odůvodnění 

Do budoucna se plánují 3 hlavní kroky rozvoje doktorského studijního programu Anglická filologie:AA 
1. Personální: Očekává se brzké podání habilitačního spisu Mgr. Renáty Tomáškové, Dr. V horizontu 2-3 let se předpokládá, že se zahájí habilitační řízení Mgr. Gabriely 
Zapletalové, Ph.D. Tyto změny ovlivní složení Oborové rady, která průběžně prochází generační výměnou.A 
2. Badatelský: Členové lingvistické sekce katedry budou pokračovat v nastaveném výzkumu a v týmové práci, do které budou ještě více než dříve zapojováni doktorští studenti. 
Na kvalitě vědecké práce by se měly pozitivně odrazit sílící kontakty se zahraničím a spolupráce se zahraničními odborníky.A 
3. Aplikační: Cílem rozvoje je dosáhnout ještě větší propojenosti studia s praxí, posílit spolupráci s Moravskoslezským krajem a napojit se na potřeby regionu. Velkou výzvou 
bude nalezení efektivních cest ke spolupráci se základním a středním školstvím a rovněž popularizace vědy jako taková.A 
A 
A 
 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu ve studijním programu 

5 

 

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce 

Jak se píše v profilu absolventa (viz B-I), absolvent doktorského studijního programu Anglická filologie se díky jazykové kompetenci, odborným i speciálním znalostem a 
dovednostem profesně uplatní na katedrách anglistiky a amerikanistiky vysokých škol, resp. na jazykových katedrách, ve výzkumných ústavech, vědeckých knihovnách, v 
archivech a nakladatelstvích, v odborných institucích a organizacích v ČR i v zahraničí, případně na středních školách. A 
Někteří absolventi doktorského studia při katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU pracují či pracovali na FF OU a PdF OU, na FPF SLU v Opavě, na FHV Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně, na FF UPJŠ v Košicích nebo na FHV Žilinské univerzity. Jiní našli uplatnění na středních školách a v soukromém sektoru.A 
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Externí dokumenty programu 
 

Formulář E - Sebehodnotící zpráva 
 

Přehled vyučujících / seznam členů oborové rady 

 


