
Jazyková příprava a zkouška z cizího jazyka v doktorském 

studiu  

 

Zkouška z cizího jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence 

doktoranda/doktorandky. Obsahem zkoušky je prezentace odborného záměru doktorské práce 

(případně práce magisterské nebo jiného rozsáhlejšího vědeckého úkolu), odborné literatury 

prostudované ke zkoušce a výklad vybraných odborných pojmů. Doktorand/doktorandka 

prokazuje schopnost přiměřených stylistických a gramaticko-lexikálních formulací spojených 

s prezentací, diskusí, formulováním vlastních názorů, myšlenek a hodnotících stanovisek, 

pohotovou a adekvátní reakcí v rámci pohovoru s examinátory. 

 

Doktorandi se připravují k atestacím z cizích jazyků individuálně. Mohou se zapsat do 

řádných kurzů v rámci pregraduálního prezenčního studia a mají rovněž možnost 

individuálních konzultací u pedagogů Jazykového centra FF UK (dále jen „JC“) v souladu s 

rozvrhem. Informace o specifických požadavcích jednotlivých jazyků - podmínky přípravy, 

její ukončení, termín a způsob předložení vypracovaných písemných prací, zápis ke zkoušce 

ve vypsaných termínech - poskytují odpovědní pracovníci JC. 

 

Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány zejména ve zkušebním období, minimálně 4x 

ročně podle harmonogramu studia na FF v daném akademickém roce. Informace jsou k 

dispozici na webu JC.  

 

Doktorandi mají v případě zájmu možnost se účastnit i týdenních případně semestrálních 

placených kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. Informace o konkrétních termínech kurzů 

i přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Jazykového centra, případně u 

jednotlivých odpovědných pracovnic. 

 

Přípravu ke zkoušce z cizího jazyka v doktorském studiu lze konat i na pracovištích 

Akademie věd ČR, jiných vysokých školách nebo na jiných katedrách a ústavech FF UK, 

které jsou jazykově kompetentní, a to vždy po konzultaci s JC a školícím pracovištěm. 

Závěrečná zkouška se však musí konat v JC, které rovněž učiní zápis o vykonané 

zkoušce do SISu a indexu studenta.  

 

O uznání zkoušky v doktorském studiu složené mimo JC je třeba vždy rozhodnout na základě 

podání písemné žádosti. 

 

http://jc.ff.cuni.cz/JC-134.html
http://jc.ff.cuni.cz/jc-123.html


Počet atestací a jejich časový harmonogram stanoví každému doktorandovi jeho individuální 

studijní plán. Úspěšné složení zkoušky vyžaduje znalost jazyka minimálně na úrovni 

náročnější atestace v rámci pregraduálního prezenčního studia (zkouška typu B2+), 

předpokládá se však rozvoj akademických jazykových kompetencí. 

 

Skládání zkoušky 

 

Zkoušku lze skládat následujícími způsoby.  

 

1) Doktorand/doktorandka přečte odborné texty dle vlastního výběru v rozsahu 250-300 stran, 

připraví a předem odevzdá požadované písemné podklady a následně absolvuje pohovor v 

cizím jazyce, kde prezentuje téma své doktorské práce a zhodnotí přečtenou odbornou 

literaturu. 

 

Postup:  

* Příprava ke zkoušce trvá podle individuálních znalostí a schopností 1/2 - 1 rok. V této době 

si doktorand/doktorandka podle vlastního výběru (případně po konzultaci se školitelem) zvolí 

k přečtení odborné texty v rozsahu 250-300 stran, doporučuje se výběr z alespoň dvou 

publikací, jejichž autorem je rodilý mluvčí (nejlépe monografií, nedoporučujeme sborníky). 

Vybrané texty je vhodné konzultovat s odpovědnými pracovnicemi JC. 

* Před závěrečnou ústní zkouškou předkládá doktorand/doktorandka examinátorovi písemné 

materiály v příslušném cizím jazyce, a to v časovém předstihu předem stanoveném 

zkoušejícím (minimálně 14-21 dnů před konáním zkoušky, do této lhůty se nezapočítávají 

prázdniny). Předpokládaný celkový rozsah práce: 10-15 normostran (normostrana = 1800 

znaků na stranu včetně mezer). Materiály lze doručit osobně na sekretariát JC (v úředních 

hodinách) nebo obyčejnou poštou (nikoliv doporučeně) na korespondenční adresu JC.  

 

Podkladové materiály musí obsahovat:  

 odborné curriculum vitae - strukturovaný i souvislý text (max. 2 strany) 

 shrnutí/sumář prostudované literatury předkládané ke zkoušce. Texty musí být 

opatřeny úplnými bibliografickými údaji, což platí i pro texty z internetu 

 výklad vybraných odborných termínů z oblasti tématu disertační práce (5-10 hesel) 

 záměr vlastní disertační práce 

 



V rámci zkoušky, která je zpravidla komisionální a může se jí účastnit i 

doktorandův/doktorandčin školitel, prezentuje doktorand/doktorandka písemné materiály a 

prokazuje výše uvedené schopnosti.  

Většina doporučených materiálů ke studiu jednotlivých jazyků je k dispozici v Knihovně Jana 

Palacha v hlavní budově FF UK, nám. Palacha 2. 

 

2) Složením zkoušky UNICert, úroveň 3 nebo 4, nebo v případě angličtiny složením 

akademického modulu mezinárodní zkoušky IELTS s výsledkem minimálně 7, a to ne 

starším než 10 let, a absolvováním pohovoru v cizím jazyce nad projektem disertace. 

Postup:  

* Doktorand/doktorandka JC předloží kopii certifikátu UNICert nebo IELTS. Současně s tím 

předloží jednostránkové resumé svého disertačního projektu v daném jazyce a dohodne si s JC 

termín pohovoru. JC doktorandovi/doktorandce umožní pohovor konat do jednoho měsíce od 

předložení resumé (do této lhůty se nezapočítávají prázdniny). 

* Při pohovoru doktorand/doktorandka krátce představí projekt své disertace a v následném 

rozhovoru prokáže svou schopnost diskutovat na dané téma.  

 

3) Předložením (a) odborného cizojazyčného textu publikovaného v recenzovaném časopise 

nebo mezinárodním sborníku či monografii nebo (b) cizojazyčné obhájené 

bakalářské/diplomové práce a absolvováním pohovoru v cizím jazyce, který je zaměřen na 

předložený text (maximální stáří textu 10 let ode dne publikace/obhájení). 

Postup:  

* Doktorand/doktorandka JC předloží doklad o obhájení bakalářské/diplomové práce v 

příslušném cizím jazyce (např. elektronický odkaz na Repozitář závěrečných prací UK nebo 

obdobný repozitář jiné univerzity; nebude-li z něj ale patrné, zda práce byla obhájena, je 

nutné předložit též doklad o obhájení, např. kopii dodatku k diplomu) a práci v elektronické 

podobě ve formátu PDF (není-li k dispozici ke stažení v Repozitáři), společně s jejím 

cizojazyčným resumé, resp. příslušný publikovaný text v elektronické podobě ve formátu 

PDF, který musí mít min. rozsah 10 normostran, přičemž doktorand/doktorandka musí být 

jeho jediným nebo hlavním autorem. 

* Současně s tím předloží jednostránkové resumé svého disertačního projektu v daném jazyce 

a dohodne si s JC termín pohovoru. JC doktorandovi/doktorandce umožní pohovor konat do 

jednoho měsíce od předložení resumé (do této lhůty se nezapočítávají prázdniny). 

* Při pohovoru doktorand/doktorandka krátce představí projekt své disertace a v následném 

rozhovoru prokáže svou schopnost diskutovat na dané téma. 

 



4) Absolvováním magisterského/bakalářského studia daného jazyka z množiny 

angličtina/němčina/francouzština, pokud tento jazyk není současně předmětem doktorského 

studia (maximální doba od absolvování 10 let), a absolvováním pohovoru v cizím jazyce nad 

projektem disertace. 

Postup:  

* Doktorand/doktorandka JC předloží doklad o absolvování magisterského/bakalářského 

studia daného jazyka (např. kopii dodatku k diplomu). 

* Současně s tím předloží jednostránkové resumé svého disertačního projektu v daném jazyce 

a dohodne si s JC termín pohovoru. JC doktorandovi/doktorandce umožní pohovor konat do 

jednoho měsíce od předložení resumé (do této lhůty se nezapočítávají prázdniny). 

* Při pohovoru doktorand/doktorandka krátce představí projekt své disertace a v následném 

rozhovoru prokáže svou schopnost diskutovat na dané téma. 

 

Podklady ke všem způsobům skládání zkoušky je možné po dohodě odevzdávat elektronicky 

(e-mailem). 

Pravidla skládání zkoušky platí od 1.10. 2015. 

 


