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Informace o projektu 

Projekt OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002693 Interkulturní dimenze ve filologických programech 
doktorského studia (dále jen Interkulturní dimenze) je zaměřen na inovaci a modernizaci 11 programů 
doktorského studia: Anglická lingvistika, Literatury v angličtině, Česká literatura, Český jazyk, Německý jazyk, 
Německá literatura, Obecná jazykověda, Románské jazyky, Románské literatury, Latinská medievistika, Teorie 
vyprávění. 

Projekt je realizován v období 1. 9. 2017 – 31. 3. 2021.  

Modernizační kroky mají 3 osy: 

 mezioborovost ve transversálně sdílených předmětech;  
 mezioborovost a modernizace v rámci mezioborových specializací: Experimentální a aplikovaná 

lingvistika pro lingvistické programy, Intermediální a mezikulturní komunikace pro literárně zaměřené 
programy a Zemské jazyky pro Latinskou medievistiku, Český jazyk, Českou literaturu a Germánské 
jazyky; 

 posílení internacionálního a interkulturního rozměru ve spolupráci se zahraničními univerzitami 
integrací zahraničních kurzů a stáží do kurikula. 
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Podmínky zahraničních stáží 

Z projektu Interkulturní dimenze budou financovány stáže 5 nejlepším studentům z 11 inovovaných doktor-
ských programů. Délka stáže je semestrální, dle časového harmonogramu univerzity, maximálně však  
6 měsíců. Výuka v inovovaných programech bude probíhat od září 2019; studenti mohou vyjíždět na stáž 
v rámci 2. a 3. semestru studia. Student vysílaný na stáž musí splnit kritéria výběru a projít výběrovým 
procesem (viz str. 4). 

Se studentem bude uzavřena smlouva nepojmenovaná dle podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně Účastnická smlouva. Smlouvu připravuje projektový 
manažer, který poskytuje další informace k realizaci a vyúčtování zahraniční stáže. 

V rámci projektu jsou hrazeny: 

 náklady na dopravu na základě skutečného vyúčtování, 
 měsíční pobytový příspěvek na krytí nákladů na ubytování, školné a stravné. 

Výše měsíčního pobytového příspěvku bude diferenciována dle země výjezdu a bude vypočtena jako 1,5 
násobek sazby diferenciace grantu platné pro studijní pobyty Erasmus+ Evropa. 

Doklady požadované k finančnímu vypořádání: 

 zpráva o absolvované stáži, kterou předloží doktorand; 
 hodnocení zahraničního partnera (studijní výsledky, případně hodnocení akademických pracovníků); 
 potvrzení administrativy zahraniční univerzity o absolvované stáži (studiu);  
 zpráva školitele doktorské práce. 

Kontaktní osobou pro finanční vypořádání stáže je projektový manažer, se kterým budou domluveny další 
podrobnosti. 

 

Kontaktní informace 

Projektový manažer: Ing. Dagmar Navrátilová  navratilova@phil.muni.cz 

 

 

 

 

 

 

https://czs.muni.cz/images/files/outgoing/studijni_pobyty/erasmus/diferenciace_grantu_od_2018_19.pdf
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Kritéria výběru studentů 

Studenti se zájmem o stáž se přihlásí u garantů programů nebo svých vedoucích. 

Výběr studentů, kteří budou zapojeni do projektu v jeho realizační fázi, se uskuteční jednokolově grémiem 

složeným z odborné části realizačního týmu projektu a projektového manažera. Toto grémium stanoví pořadí: 

1. doktorandů, jejichž semestrální stáže budou moci být financovány v rámci zadání projektu (20 % nejlepších 

studentů); 2. dalších doktorandů, jejichž zahraniční stáže budou financovány z jiných zdrojů (stipendia FF MU). 

Podkladem pro rozhodnutí o výběru studenta budou: 

1. teze doktorské práce a plán stáže na zahraniční univerzitě, včetně plánovaných seminářů, přednášek  

a konzultací; tyto podklady předloží uchazeči;  

2. hodnocení a vyjádření školitele ke kvalitě a přínosnosti uvažované stáže; tento dokument, schválený 

předsedou programové rady příslušného programu, si doktorand vyžádá a přiloží k žádosti;  

3. údaje o publikační činnosti a studijních výsledcích uchazečů v informačním systému FF MU. 

Výše uvedené bude posuzováno na základě následujících kritérií: 

- přínosnost a kvalita problematiky doktorské práce a její teze (30 bodů)  
- plán stáže a jeho kompatibilita s profilem vybrané partnerské zahraniční univerzity 

(30 bodů) 
- publikační aktivity (20 bodů) 
- studijní výsledky (20 bodů) 
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Univerzita Komenského v Bratislave - Katedra slovenskej literatúry 

a literárnej vedy FF UK 

Lokalita: Gondova ul. 2, Bratislava 

Program: Literárna veda, Slovenská literatura 

Výzkumné zaměření: dejiny slovenskej literatúry od 9. storočia po súčasnosť vrátane kontaktov s inými 

literatúrami a dejín prekladu, teória literatúry (s dôrazom na skúmanie básnickej obraznosti modernej 

slovenskej poézie), literárna kritika a historiografia 

Klíčoví badatelé: 

prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc. – problematika dejín slovenskej literatúry 19. a 20. storočia, literárna 

kritika 

prof. PhDr. Valér Mikula, CSc. – skúmanie básnickej obraznosti a modernej slovenskej poézie 

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. – preklad poézie, tropológie, verzológie, historická poetika poézie 20.  

a 21. storočia 

doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD. – slovenské básnířky, slovenská poézie druhej polovice 20. storočia 

doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. – slovenská literatúra 9.–18. storočia 

doc. Dagmar Kročanová, PhD. – próza a dráma prvej polovice 20. storočia 

doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. – dějiny literární kritiky a historiografie, medziliterárnosť 

 

Speciální vybavení: Knižnica Slovanský seminár bola založená v roku 1921. Nachádza sa na druhom poschodí 

budovy Filozofickej fakulty na Gondovej ulici 2. Obsahuje viac ako 45 000 publikácií, z toho jej historický fond 

tvorí približne 12 000 zväzkov vzácnych tlačí zo 17. a 18. storočia a knižných publikácií z 19. stor., zachovaných 

súborov almanachov a časopisov lingvistického, literárneho a kultúrnoosvetového charakteru českej a sloven-

skej proveniencie z 19. a 1. polovice 20. stor. Súčasťou knižnice je i študovňa s internetovým pripojením. 

 

Předměty, které lze navštěvovat:  

Slovenská literatúra 9. – 19. storočia: predmet poskytuje prehĺbenie poznatkov o vývine slovenskej literatúry 

od stredoveku po koniec realizmu s dôrazom na problematiku medzi-literárnych vzťahov 

Slovenská literatúra 20. – 21. storočia: predmet poskytuje podrobnejšiu znalosť dejín slovenskej literatúry 20. 

a 21. storočia na úrovni aktuálnych výskumov 
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Teória literatúry: cieľom predmetu je oboznámenie sa s novším literárnovedným výskumom v oblasti 

verzológie a tropológie, osvojenie si moderných nástrojov na veršovú a obraznú analýzu básne 

Literárnovedné teórie a metodológie: predmet poskytuje zoznámenie sa s hlavnými literárnovednými teóriami 

a metodológiami 20. a 21. storočia a detailnejší kontakt s niektorými z nich 

Poetologicko-interpretačný seminár: predmet poskytuje hlbšie poznanie poetologicky-interpretačne 

zameranej literárnej vedy a osvojenie si moderných nástrojov na poetologicky fundovanú interpretáciu poézie 

a prózy 

Literárnohistorický seminár: poskytuje orientáciu v problematike metodológie literárnej histórie, reflexiu 

aktuálnych metodologických trendov v literárnej histórii a možnosti ich využitia v literárnohistorickom 

výskume, 

Teoreticko-metodologický seminár: cieľom je rozvinúť schopnosti v oblasti interpretácie literárneho textu 

a uvedomene do nej zapájať rôzne literárnovedné metódy 20. storočia. 

 

Školné: studenti v rámci programu Erasmus neplatí školné 

 

Ubytování: Ubytovanie sa dá zabezpečiť cez Mgr. Máriu Gajarskú, PhD. z referátu zahraničných vzťahov FF UK 

(maria.gajarska@uniba.sk). Podmienkou je včasné kontaktovanie vopred.  

 

Kontaktní osoby na FF: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.  bockova@phil.muni.cz 

  

Kontaktní osoby na FF UK v Bratislave: 

Referát zahraničných vzťahov: Mgr. Mária Gajarská Kučerová   rzs@fphil.uniba.sk, maria.gajarska@uniba.sk 

  

Katedra slovenskej literatúry a lit. vedy: doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.  zuzana.kakosova@uniba.sk 

  

Odkazy:  

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/ 

 

 

 

 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/
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Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg 

Lokalita: Kochstr. 4/3, D-91054, Erlangen (Bavorsko, v sousedství Norimberku) 

Program/Katedra: Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit / Institut für Alte Sprachen  

(v německém jazyce) 

Výzkumné zaměření: latinská literatura a kultura středověku a raného novověku (500–1800), paleografie  

a dějiny písemnictví na středověkém latinském západě, dějiny vzdělávání; pravidelné pořádání workshopů  

a letních škol SCRIPTO, zaměřených na výzkum středověkých knih a jejich interpretaci, konají se v knihovnách 

spravujících významné středověké sbírky (Wolfenbüttel, St. Gallen) 

Klíčoví badatelé: 

malá, ale tradiční katedra, profilující se výzkumně, má výborné mezinárodní kontakty a napojení na významné 

aktuální medievistické projekty (DFG) 

prof. Dr. Michele C. Ferrari – středověká literatura a kulturní dějiny (500–1500), latinská literatura po  

           r oce 1500, dějiny novověkého vzdělávání, paleografie 

dr. Stefan Weber – středověká paleografie, fauna a flora ve středověké latinské literatuře, středověké  

           I rsko, dějiny kláštera Schottenklöster 

Speciální vybavení: výborně vybavená příruční knihovna přímo na katedře 

Předměty, které lze navštěvovat:  

Podrobné informace o studijní nabídce katedry lze nalézt zde: 

http://univis.fau.de/prg?url=http://mittellatein.phil.fau.de/lehre/lehre.html 

Aktuální seznam vypsaných předmětů je na centrálních stránkách univerzity: 

https://univis.fau.de/form?__s=2&dsc=anew/tlecture&tdir=philos/4&anonymous=1&ref=tlecture&sem=2019

s&__e=995 

Podrobnosti o doktorském studiu jsou k dispozici na stránkách celouniverzitního centra pro postgraduální 

studiu (Graduiertenzentrum):  https://www.fau.de/graduiertenzentrum/ 

Školné: Studenti v rámci programu Erasmus školné neplatí. 

Ubytování na kolejích: Pro studenty Erasmu lze zajistit. 

Kontaktní osoby na FF: dr. Petra Mutlová   mutlova@phil.muni.cz 

 

Kontaktní osoby na Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg: prof. Dr. Michele C. Ferrari 

   michele.ferrari@fau.de 

Odkazy: http://mittellatein.phil.fau.de/index.html    https://www.fau.eu/study/from-abroad/ 

http://univis.fau.de/prg?url=http://mittellatein.phil.fau.de/lehre/lehre.html
https://univis.fau.de/form?__s=2&dsc=anew/tlecture&tdir=philos/4&anonymous=1&ref=tlecture&sem=2019s&__e=995
https://univis.fau.de/form?__s=2&dsc=anew/tlecture&tdir=philos/4&anonymous=1&ref=tlecture&sem=2019s&__e=995
https://www.fau.de/graduiertenzentrum/
mailto:mutlova@phil.muni.cz
http://mittellatein.phil.fau.de/index.html
https://www.fau.eu/study/from-abroad/
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Universidad de Granada 
Lokalita: Granada, Španělsko (Autonomní společenství Andalusie) 

Program/Katedra: Lenguas, Textos y Contextos / Escuela Internacional de Postgrado (Program „Jazyky, texty  

a kontexty“, Mezinárodní škola postgraduálních studií); dizertační práce se píší ve španělštině nebo 

v angličtině. 

Výzkumné zaměření: program je velmi obecný a má několik „výzkumných linií“ spojených se zainteresovanými 

výzkumnými týmy na jednotlivých fakultách a jejich pracovištích: Arabská a islámská studia, Klasická filologie, 

Slavistika, Romanistika (Italská, Portugalská, Katalánská a Francouzská filologie), Španělský jazyk, Španělská  

a latinskoamerická literatura, Anglická filologie, Teoretická a aplikovaná lingvistika, Teorie literatury a literární 

komparatistika, Překlad a tlumočení, Byzantská literatura a civilizace a Novořecká studia 

Klíčoví badatelé:  

● seznamy školitelů v rámci jednotlivých výzkumných linií („líneas de investigación“): 

http://doctorados.ugr.es/lenguastextos/pages/ficha 

● seznamy konkrétních výzkumných týmů („equipos de investigación“) v rámci jednotlivých výzkumných 

linií: http://doctorados.ugr.es/lenguastextos/pages/lineas-y-equipos-de-investigacion  

Speciální vybavení: kvalitní knihovny a studovny, předplacené databáze, dále specializované centrum pro 

arabská a islámská studia, tlumočnická laboratoř na Fakultě překladatelství 

Předměty, které lze navštěvovat: obecné předměty metodologického charakteru, mění se každý rok, výuka 

probíhá ve španělštině či jiném jazyce, pokud je přednášející z jiné autonomní oblasti či ze zahraničí (např.  

v r. 2017/2018 v katalánštině, francouzštině, italštině, angličtině, němčině) 

Školné: min. 60€, pokud má doktorand zájem o dvojí diplom 

Ubytování na kolejích: ano (ale ubytování v soukromí je mnohem ekonomičtější) 

Kontaktní osoby na FF: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. ibuzek@phil.muni.cz 

      

Kontaktní osoby na Universidad de Granada: María Ángeles Grande Rosales (koordinátorka programu) 

          grande@ugr.es  

        

Odkazy: http://escuelaposgrado.ugr.es/?lang=en   http://doctorados.ugr.es/lenguastextos/  

 

 

 

 

http://doctorados.ugr.es/lenguastextos/pages/ficha
http://doctorados.ugr.es/lenguastextos/pages/lineas-y-equipos-de-investigacion
http://escuelaposgrado.ugr.es/?lang=en
http://doctorados.ugr.es/lenguastextos/
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Universidade de Lisboa 
Lokalita: Lisabon, Portugalsko  

Programy: široká nabídka doktorských programů a specializací na Filozofické fakultě (Faculdade de Letras), 

některé programy jsou mezinárodní ve spolupráci s dalšími institucemi („Komparativní studia“), dizertace se 

píše a obhajuje v jazyce obvyklém v oboru 

seznam programů: https://www.letras.ulisboa.pt/pt/cursos/doutoramentos-3-ciclo  

Relevantní programy: Kognitivní věda, Textová kritika, Klasická studia, Komparativní studia (ve spolupráci 

s University of Bologna a University of Leuven), Kulturní studia, Divadelní studia, Lingvistika, Studia překladu, 

Angloamerická studia, Románská studia, Portugalština jako cizí jazyk, Teorie literatury 

Výzkumné zaměření: dle jednotlivých programů 

Klíčoví badatelé: každý program má svou kontaktní osobu, seznamy školitelů nejsou explicitně uvedeny; 

u jednotlivých programů jsou uvedené i možnosti specializace 

Speciální vybavení: kvalitní knihovny a studovny, předplacené databáze. 

Předměty, které lze navštěvovat: předměty metodologického charakteru v portugalštině dle konkrétního 

programu  

Specifické podmínky této univerzity:  

 Poplatek za přihlášku: 55,00 € 

 Zápisné: 20,00 € 

 Školné: 2750,00 € (v prvním roce studia; 1500,00 € v dalších letech); školné lze platit postupně 

 Doba trvání studia cotutelle: 2 až 5 let, z toho 30% času studia musí doktorand strávit na ULisboa 

 Je třeba podepsat smlouvu o dvojím diplomu mezi univerzitami pro každou dizertaci pod dvojím vedením zvlášť, 

je třeba respektovat požadavky konkrétního programu dané fakulty na ULisboa 

Ubytování na kolejích: ano (ale ubytování v soukromí je mnohem ekonomičtější) 

Kontaktní osoby na FF: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. ibuzek@phil.muni.cz 

      

Kontaktní osoby na Universidade de Lisboa: Annabela Rita  annabela.rita@gmail.com    

          

Odkazy: https://www.ulisboa.pt/info/tese-de-doutoramento-em-regime-de-cotutela-internacional   

 

 

https://www.letras.ulisboa.pt/pt/cursos/doutoramentos-3-ciclo
https://www.ulisboa.pt/info/tese-de-doutoramento-em-regime-de-cotutela-internacional
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University of Nova Gorica – Graduate School 

Lokalita: Rožna Dolina, Nova Gorica, Slovinsko (na hranici s Itálií) 

Program: Cognitive Science of Language (v anglickém jazyce) 

Výzkumné zaměření: kognitivní jazykověda, formální lingvistika, experimentální lingvistika, slovanské jazyky, 

bilingvismus, využití statistických metod v lingvistice 

Klíčoví badatelé: 

prof. dr. Artur Stepanov: teoretická a experimentální syntax, psycholingvistika, bilingvismus 

prof. dr. Penka Stateva: formální a experimentální pragmatika, formální sémantika, syntax-semantics 

interface, bilingvismus 

prof. dr. Franc Marušič: teoretická lingvistika, syntax slovinštiny, DP syntax, experimentální syntax, 

gramatické číslo, gramatický rod, shoda 

doc. dr. Rok Žaucer: slovanská syntax a morfosyntax, argument structure, secondary predication, 

event structure 

Speciální vybavení: eye-tracker, chystá se nákup EEG zobrazovací techniky 

Předměty, které lze navštěvovat: Methods in Linguistic Theory, Signal Analysis for Linguists, Noun Phrase 

Syntax (ne všechny předměty a semináře se vypisují každý rok. Více informací ohledně předmětů zde: 

http://www.ung.si/en/study/graduate-school/study/3JEZ/#predmetnik) 

Školné: Studenti v rámci programu Erasmus školné neplatí. 

Ubytování na kolejích: lze zajistit. 

Kontaktní osoby na FF: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.  docekal@phil.muni.cz 

 

Kontaktní osoby na University of Nova Gorica: prof. Franc Marušič  franc.marusic@ung.si 

 

Odkazy: http://www.ung.si/en/ 

http://www.ung.si/en/study/graduate-school/study/3JEZ/ 

 

 

http://www.ung.si/en/study/graduate-school/study/3JEZ/%23predmetnik
http://www.ung.si/en/
http://www.ung.si/en/study/graduate-school/study/3JEZ/
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University of Paris-Est Créteil 

Lokalita:  61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex France 

Program/Katedra:   Langues Romanes, Lettres, Traductologie (ve francouzštině) 

Výzkumné zaměření: lingvistika, komunikace, francouzská literatura včetně frankofonie 

Klíčoví badatelé: 

lingvistika: Valérie Bourdieu, Mark Gray, Lucie Gournay, Dominique Ducard, Laurent Perrin, Émilie Née 

literatura: Jeanne-Marie Boivin, Pierre Chiron, Vicent Ferré, Marie-Madeleine Huchet, Mireille 

Labouret, Than-Vân Ton-That, Jean-Marc Leblanc, Yolaine Parisot, Marie-Emmanuelle Plagnol 

traduktologie: Lucie Gournay et François Doro-Megy 

Předměty, které lze navštěvovat: komponované doktorské semináře zaměřené metodologicky; jejich náplň  

i přednášející se každým rokem obměňují; krom toho lze využít kurzy vyššího magisterského cyklu 

Školné: ne 

Kontaktní osoby na FF: prof. Petr Kyloušek, CSc.  kylousek@phil.muni.cz 

  

Kontaktní osoby na Paris-Est Créteil: prof. Marie-Emmanuelle Plagnol 

Odkazy: 

http://lettres-sh.u-pec.fr/ 

http://lettres-sh.u-pec.fr/recherche/guide-du-doctorant/ 

Badatelské týmy: http://ceditec.u-pec.fr/; http://imager.u-pec.fr/; http://lis.u-pec.fr/ 

Průvodce doktoranda: http://lettres-sh.u-pec.fr/recherche/guide-du-doctorant/ 

Seznam obhájených doktorských prací: http://ceditec.u-pec.fr/theses-hdr-/faire-sa-these-au-ceditec/ 

http://ceditec.u-pec.fr/theses-hdr-/liste-des-theses-et-hdr-/ 

  

 

 

http://lettres-sh.u-pec.fr/
http://lettres-sh.u-pec.fr/
http://lettres-sh.u-pec.fr/
http://ceditec.u-pec.fr/
http://ceditec.u-pec.fr/
http://imager.u-pec.fr/
http://imager.u-pec.fr/
http://lis.u-pec.fr/
http://lettres-sh.u-pec.fr/recherche/guide-du-doctorant/
http://lettres-sh.u-pec.fr/recherche/guide-du-doctorant/
http://ceditec.u-pec.fr/theses-hdr-/faire-sa-these-au-ceditec/
http://ceditec.u-pec.fr/theses-hdr-/faire-sa-these-au-ceditec/
http://ceditec.u-pec.fr/theses-hdr-/liste-des-theses-et-hdr-/
http://ceditec.u-pec.fr/theses-hdr-/liste-des-theses-et-hdr-/
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Prešovská univerzita v Prešove 

Lokalita: Ul. 17. novembra č. 1, Prešov, Slovensko 

Program/Katedra:  Traduktologie (Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva), Počítačová lingvistika (Laboratórium 

výpočtovej techniky), Anglický jazyk a anglofónne kultúry (Inštitút anglistiky a amerikanistiky), Germanistika 

(Inštitút germanistiky), Romanistika (Inštitút romanistiky), Rusistika (Inštitút rusistiky); ve slovenském jazyce i 

cizích jazycích 

Klíčoví badatelé a výzkumné zaměření: 

Inštitút anglistiky a amerikanistiky 

prof. Jaroslav Kušnír – anglofonní postmoderna 

prof. Magdaléna Bilá – fonetika, pragmatika 

doc. Milan Ferenčík – pragmalingvistika, analýza diskurzu, angličtina jako kontaktní jazyk 

doc. Rita Rafajlovičová – subordinační strategie, syntaktická komplexnost 

doc. Jaroslava Stašková – pragmalingvistika, žánrová analýza, akademický diskurz 

doc. Klaudia Bednárová-Gibová – teorie překladu 

 

 Další instituty: 

dr. Miroslava Gavurová – translatologie 
doc. Martina Ivanová, prof. Martin Ološtiak, prof. Jana Kesselová, dr. Peter Karpinský – korpusová 

translatologie  

doc. Martina Ivanová – slovenský národní korpus - korpusová morfologie a syntax (valenční výzkum)  

dr. Ivana Hostová  – experimentální poezie a překlad 

doc. Ján Jambor – intertextualita, švýcarská literatura 

dr. Peter Oborník, dr. Michal Bočák – intermedialita, popkultura a popkulturní sémiotika 

prof. Daniela Slančová – dětská řeč  

prof. Jana Kesselová – lingvodidaktiky  

doc. Erika Brodňanská – patristika 

 prof. Zuzana Malinovská – frankofonní literatury 

 

Speciální vybavení: počítačové centrum, fonetická laboratoř, psychologická laboratoř 

Předměty, které lze navštěvovat: metodologické předměty, Didaktika pre vysokoškolských učiteľov 

Školné: ne 

Ubytování na kolejích: ano 

 

Kontaktní osoby na FF: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.  kylousek@phil.muni.cz 

Kontaktní osoby na PU Prešov: prof. Mgr. Martin  Ološtiak, PhD. martin.olostiak@ff.unipo.sk  

Odkazy: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta 

https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta
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Universität Regensburg 
 

Lokalita: Univerzitní kampus v německém Řezně (Spolková republika Německo, Bavorsko) – Regensburg, 

Universitätsstraße 31 

 

Program: Studijní programy jednotlivých pracovišť, zvláště v rámci Fakulty jazykovědy, literární vědy  

a kulturních věd (Fakultät für Sprach-, Literatur-, und Kulturwissenschaften); dizertace se píše v jazyce podle 

zvyklostí příslušných oborů. 

 

Ústavy: Institut für Anglistik und Amerikanistik, Institut für Germanistik, Institut für Information und Medien, 

Sprache und Kultur (I:IMSK), Institut für Klassische Philologie, Institut für Romanistik, Institut für Slavistik 

(rovněž Bohemicum); dále Katedra experimentální psychologie (Ústav psychologie na Fakultě psychologie, 

pedagogiky a sportovních studií) 

 

Vedle klasických fakultních ústavů působí na univerzitě i zařízení s mezioborovými přesahy věnovaná různým 

oblastem: 

Wissenschaftliche Einrichtung Bohemicum 

Forschungsstelle Kultur- und Kollektivwissenschaft 

Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost und Südosteuropa (DiMOS) 

Center for International and Transnational Area Studies (CITAS) 

Forum Mehrsprachigkeit und Regionalität (FoMuR) 

 

Výzkumné zaměření: obecné studijní a výzkumné zaměření velké univerzity s diferencovanými dílčími 

profilacemi pro dizertační projekty v návaznosti na zaměření jednotlivých profesorů a kateder. 

 

Speciální vybavení: Výborně vybavená knihovna s rozsáhlými studovnami včetně elektronických zdrojů; 

laboratorní vybavení pro experimentální výzkum (Informační studia: Institut für Information und Medien, 

Sprache und Kultur – I:IMSK) 

 

Předměty, které lze navštěvovat: v rámci doktorských programů individuální plány studia podle nabídky  

a podmínek jednotlivých pracovišť; zastřešující a koordinující infrastruktura: Promotionskolleg der 

Philosophischen Fakultäten (PUR) 

 

Školné: každý semestr se hradí imatrikulační poplatek (cca 150 euro) zahrnující mj. jízdné veřejnou dopravou 

 

Ubytování na kolejích: ubytování na kolejích je k dispozici, srovnatelnou alternativou je podnájem 

Kontaktní osoby na FF: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.  urvalek@phil.muni.cz 

       doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.   Tomas.Pospisil@phil.muni.cz 

mailto:Tomas.Pospisil@phil.muni.cz
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Kontaktní osoby na Universität Regensburg: jednotliví zástupci příslušných oborů; aktuální kontaktní údaje 

jsou zveřejněny na webových stránkách pracovišť  

https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/fakultaet/institute-und-einrichtungen/index.html 

kontaktní celouniverzitní adresa pro záležitosti zahraničních studentů: international.office@ur.de 

 

Odkazy: 

hlavní stránka univerzity: https://www.uni-regensburg.de 

přehled filologických pracovišť (Fakultät für Sprach-, Literatur-, und Kulturwissenschaften): 

https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/fakultaet/institute-und-einrichtungen/index.html 

Sdružení doktorských oborů filozofických fakult (Promotionskolleg der Philosophischen Fakultäten (PUR)): 

https://www.uni-regensburg.de/forschung/promotionskolleg-philosophische-fakultaeten/profile-englisch-

version-/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/fakultaet/institute-und-einrichtungen/index.html
https://www.uni-regensburg.de/
https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/fakultaet/institute-und-einrichtungen/index.html
https://www.uni-regensburg.de/forschung/promotionskolleg-philosophische-fakultaeten/profile-englisch-version-/index.html
https://www.uni-regensburg.de/forschung/promotionskolleg-philosophische-fakultaeten/profile-englisch-version-/index.html
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Universidad de Sevilla 
Lokalita: Sevilla, Španělsko (Autonomní společenství Andalusie) 

Program/Katedra: Estudios filológicos / Escuela Internacional de Doctorado (program „Filologická studia“, 

Mezinárodní škola doktorských studií); dizertace se píše a obhajuje v jazyce obvyklém v oboru 

Výzkumné zaměření: program je velmi obecný a má několik „výzkumných linií“ spojených se zainteresovanými 

katedrami na Fakultě filologie a jejich výzkumnými záměry: Klasická filologie; Německá filologie; Arabská  

a islámská studia; Francouzská studia; Teoretická lingvistika: synchronní a diachronní analýza anglického 

jazyka; Aplikovaná lingvistika v oblasti anglického jazyka; Literatura a kultura v anglickém jazyce; Španělská 

literatura; Italský jazyk a literatura; Počítačová lingvistika; Studia dějin a vývoje španělského jazyka; Gramatika, 

pragmatika a analýza diskurzu; Dialektální a sociální variace ve španělštině; Aplikovaná lingvistika v  oblasti 

španělského jazyka: deskriptivní přístup, výuka a překlad; Teoretická jazykověda, aplikovaná jazykověda  

a jazyková typologie; Písemný projev a komunikace ženských autorek; Hispanoamerická literatura; Teorie 

literatury. 

Klíčoví badatelé: seznamy školitelů v rámci jednotlivých výzkumných linií zde: 

http://www.doctorado.us.es/oferta-estudios-doctorado/oferta-plan-2011/estudios-filologicos-plan-2011  

(bod 3 „Research areas and teachers“) 

 

Speciální vybavení: kvalitní knihovny a studovny, předplacené databáze 

Předměty, které lze navštěvovat: obecné předměty metodologického charakteru ve španělštině, nabídka se 

pravděpodobně mění každý rok 

Školné: min. 60 €, pokud má doktorand zájem o dvojí diplom 

Ubytování na kolejích: ano (ale ubytování v soukromí je mnohem ekonomičtější) 

Kontaktní osoby na FF: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.  ibuzek@phil.muni.cz 

      

Kontaktní osoby na Universidad de Sevilla:  José Manuel Camacho Delgado   jcamacho@us.es  

        

Odkazy: http://www.doctorado.us.es/  

 

 

 

 

 

http://www.doctorado.us.es/oferta-estudios-doctorado/oferta-plan-2011/estudios-filologicos-plan-2011
mailto:ibuzek@phil.muni.cz
http://www.doctorado.us.es/
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Linnaeus University 

Lokalita: Växjö, Švédsko 

Katedra: Department of Film and Literature (ve švédském a anglickém jazyce), Linnaeus University Centre for 

Intermedial and Multimodal Studies (ve švédském a anglickém jazyce) 

Výzkumné zaměření: literatura, film, intermedialita, kognitivní věda, narativní teorie, filozofie 

Klíčoví badatelé: 

prof. Lars Elleström – srovnávací literatura, intermedialita, teorie vyprávění 

prof. Jørgen Bruhn – adaptační a intermediální studia, teorie románu 

prof. Liviu Lutas – narativní teorie, teorie literatury, didaktika literatury, naratologie a intermedialita 

prof. Beate Schirrmacher – intermedialita, narativní studia 

prof. Dagmar Brunow – dokumentární filmová tvorba, the essay film, experimentální a avantgardní 

filmová a video tvorba 

Speciální vybavení: slušně vybavená knihovna 

Předměty, které lze navštěvovat: Introduction to Intermediality, Intercultural Communication, Pop Literature and 

Literary Poetic Theory, Literary Perspectives, World Cultures - Concepts and Mediation 

Školné: Studenti v rámci programu Erasmus školné neplatí. 

Kontaktní osoby na FF: doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.  amadeus@mail.muni.cz 

   Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.   petrb@phil.muni.cz 

 

Kontaktní osoby na Linnaeus University: prof. Lars Elleström  lars.ellestrom@lnu.se 

                        prof. Liviu Lutas  liviu.lutas@lnu.se 

 

Odkazy: 

 https://lnu.se/en/research/searchresearch/linnaeus-university-centre-for-intermedial-and-multimodal-

studies/ 

 

 

 

https://lnu.se/en/research/searchresearch/linnaeus-university-centre-for-intermedial-and-multimodal-studies/
https://lnu.se/en/research/searchresearch/linnaeus-university-centre-for-intermedial-and-multimodal-studies/
https://lnu.se/en/research/searchresearch/linnaeus-university-centre-for-intermedial-and-multimodal-studies/
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University of Würzburg (JMU Würzburg) - Philosophische Fakultät 

Lokalita: Německo, Bavorsko, 100 km severozápadně od Norimberka 

Instituty a ústavy: 

Institut německé filologie 

 Institut německé jazykovědy: http://www.sprawi.germanistik.uni-wuerzburg.de/startseite/ 

Výzkumné zaměření: Unterfränkisches Dialektinstitut, Digitale Volltexte zur Geschichte der deutschen 

Fach- und Wissenschaftssprachen, Würzburger Datenbank sprachlicher Zweifelsfälle (ZweiDat), 

Kolonialzeitliche und kolonialzeitbezogene Urbanonyme, Greifswald Digital: Ein annotiertes Korpus zur 

Stadtsprachengeschichte des 14.-17. Jahrhunderts, DeuCze-Korpus + FinDe-Korpus 

Klíčoví badatelé: Prof. Wolf Peter Klein, Prof. Matthias Schulz  

 Novější německá literatura  

Ústav dějin novější německé literatury http://www.ndl1.germanistik.uni-wuerzburg.de/startseite/ 

Ústav novější německé literatury a dějin idejí http://www.ndl2.germanistik.uni-wuerzburg.de/startseite/ 

Ústav počítačové filologie a novější německé literatury 

      http://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/lehrstuehle/computerphilologie/startseite 

Výzkumné zaměření: dějiny literatury, literární antropologie, animal studies, digital humanities 

klíčoví badatelé: Prof. Wolfgang Riedel, Prof. Stephan Kraft,  Prof. Fotis Jannidis 

 

Institut nové filologie 

 Anglistika a amerikanistika 

Ústav anglické literatury a kulturních studií 

http://www.anglistik.uni-wuerzburg.de/abteilungen/englische-literatur-und-kulturwissenschaft/startseite/ 

Výzkumné zaměření: Shakespearovské drama a recepce a adaptace Shakespearových prací, Shakespeare a 

současná kultura, literatura a kultura raného novověku a dlouhého 18. století, genderová studia, 

ekokritika, poetika v kontextu / estetika a ideologie, média a román, popkultura, cultural management of 

violence and war, memory studies and cultural forgetting, literary and cultural animal studies 

Klíčoví badatelé: Prof. Isabell Karemann, Prof. Zeno Ackermann 

 

http://www.sprawi.germanistik.uni-wuerzburg.de/startseite/
http://www.sprawi.germanistik.uni-wuerzburg.de/startseite/
http://kallimachos.de/zweidat/
http://www.mikrotoponyme.germanistik.uni-wuerzburg.de/
http://www.stadtsprachgeschichte.germanistik.uni-wuerzburg.de/
http://www.stadtsprachgeschichte.germanistik.uni-wuerzburg.de/
http://www.sprawi.germanistik.uni-wuerzburg.de/forschung/deucze/
http://www.sprawi.germanistik.uni-wuerzburg.de/forschung/finde-korpus/
http://www.sprawi.germanistik.uni-wuerzburg.de/forschung/finde-korpus/
http://www.ndl1.germanistik.uni-wuerzburg.de/startseite/
http://www.ndl1.germanistik.uni-wuerzburg.de/startseite/
http://www.ndl2.germanistik.uni-wuerzburg.de/startseite/
http://www.ndl2.germanistik.uni-wuerzburg.de/startseite/
http://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/lehrstuehle/computerphilologie/startseite
http://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/lehrstuehle/computerphilologie/startseite
http://www.anglistik.uni-wuerzburg.de/abteilungen/englische-literatur-und-kulturwissenschaft/startseite/
http://www.anglistik.uni-wuerzburg.de/abteilungen/englische-literatur-und-kulturwissenschaft/startseite/


18 
 

Ústav anglické jazykovědy 

http://www.anglistik.uni-wuerzburg.de/abteilungen/englische-sprachwissenschaft/startseite/ 

Výzkumné zaměření: World Englishes, korpusová lingvistika, sociolingvistika, historická lingvistika, osvojování 

cizího jazyka, angličtina z typologické perspektivy 

Klíčoví badatelé: Prof. Carolin Biewe, Prof. Baris Kabak 

 Romanistika 

Ústav románské jazykovědy  http://www.romanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/ 

Ústav francouzské a italské literární vědy http://www.romanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/ 

Ústav španělské a francouzské literární vědy  http://www.romanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/ 

Výzkumné zaměření: Italská a francouzská literatura středověku a renesance, francouzský klasicismus, 

současná literatura - nouveau roman, komparatistika, frankofonní literatura subsaharské Afriky, latinsko-

americký román 19. a 20. století, film (zvláště mexický, argentinský a brazilský) 

Klíčoví badatelé: Prof. Brigitte Burrichter, Prof. Christian Wehr  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předměty, které lze navštěvovat: všechny tzv. Oberseminare, jež odpovídají našim doktorským seminářům.  

Specifické podmínky této univerzity: Romanistika, Anglistika a Germanistika nabízejí na magisterské úrovni 

společný program „Nové literatury“, který se v mnohém podobá brněnské doktorské specializaci v rámci 

literárněvědných doktorských programů. 

http://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/ma-neuere-literaturen/ 

http://www.germanistik.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/05010300/user_upload/Mitarbeiter/Kraft/Flyer_Neuere_Literaturen_JMU_Wuerzbur

g.pdf 

 Školné: nikoli, pouze Semesterticket v ceně cca. 120 Euro; více na stránkách mezinárodního centra: 

http://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/hinweise-und-orientierung/finde-

unterstuetzung/ 

http://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/austauschstudium/bewerbung-und-

zulassung/ 

  

 

http://www.romanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/
http://www.romanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/
http://www.romanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/
http://www.romanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/
http://www.romanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/
http://www.romanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/
http://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/ma-neuere-literaturen/
http://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/ma-neuere-literaturen/
http://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/ma-neuere-literaturen/
http://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/hinweise-und-orientierung/finde-unterstuetzung/
http://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/hinweise-und-orientierung/finde-unterstuetzung/
http://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/austauschstudium/bewerbung-und-zulassung/
http://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/austauschstudium/bewerbung-und-zulassung/
http://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-in-wuerzburg/austauschstudium/bewerbung-und-zulassung/
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Ubytování na kolejích: lze zajistit.https://www.uni-wuerzburg.de/studium/zsb/info/wohnmoeglichkeiten/ 

Kontaktní osoby na FF: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.  urvalek@phil.muni.cz 

 

Kontaktní osoby na JMU Würzburg zodpovědné za koordinaci pobytů Erasmus: Dr. Sabine Krämer-Neubert 

http://www.sprawi.germanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/kraemer-neubert/#c6015 

 

 

https://www.uni-wuerzburg.de/studium/zsb/info/wohnmoeglichkeiten/
https://www.uni-wuerzburg.de/studium/zsb/info/wohnmoeglichkeiten/
http://www.sprawi.germanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/kraemer-neubert/#c6015
http://www.sprawi.germanistik.uni-wuerzburg.de/mitarbeiter/kraemer-neubert/#c6015

