Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015
pro dodatečně vypsané obory
doktorského studia
Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz
Informace: prijimacky@ff.cuni.cz
Termín podání přihlášek: 30. 4. 2014
Oborové přijímací zkoušky: 18. 6. 2014 – 19. 6. 2014
Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. 2014
Administrativní poplatek:
520,- Kč za jednu přihlášku řádně vyplněnou elektronicky na adrese:
https://is.cuni.cz/studium/prijriz/index.php (vytištěnou, podepsanou a zaslanou na adresu Oddělení
přijímacího řízení, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 - do 30. 4. 2014)
Banka: Komerční banka Praha 1
Účet: 85631011/0100
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 820001
Specifický symbol: vygenerované číslo informačním systémem po vyplnění elektronické přihlášky
SWIFT: KOMB CZ PP
IBAN: CZ9601000000000085631011
Adresa majitele účtu:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Platbu je možno provést převodem na účet, vkladem v bance na účet či v hotovosti v pokladně FF UK.

I. Obecné informace o studiu
1. Na Filozofické fakultě UK v Praze je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované
formě v akreditovaných studijních oborech. Probíhá podle individuálního studijního plánu a v souladu
s Opatřením děkana č. 20/2010 ve znění pozdější novelizace. Doktorské studium je zakončeno státní
doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul „Ph.D.“.
Další podrobnější informace o doktorském studiu na FF UK v Praze, studijní předpisy a studijní plány
akreditovaných oborů jsou dostupné na adrese www.ff.cuni.cz v sekci Studium/Přijímací
řízení/doktorské studium nebo v sekci Fakulta/Oddělení děkanátu/Oddělení vědy a na webových
stránkách příslušných kateder a ústavů fakulty.
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II. Obecné informace o přijímacím řízení
1. Přijímací řízení se řídí ust. § 48-50 zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, Přílohou
č. 5 Statutu UK – Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy a těmito Podmínkami přijímacího řízení pro
akademický rok 2014/2015(dále jen „PPŘ“).
2. Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 28 dnů
před termínem konání přijímací zkoušky.
3. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání hlavní přijímací komise zveřejněny na internetové adrese
http://is.cuni.cz/studium (ikona Průběh přijímacího řízení) po zadání rodného čísla, obce narození,
příjmení a jména uchazeče. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči odesláno pouze na základě
předložení úředně ověřené kopie magisterského diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského
studia (viz část III, bod 2.1.1 a 2.1.2 PPŘ).

III. Přihlášky ke studiu
1. Přihláška se podává prostřednictvím elektronického formuláře, který bude spolu s dalšími pokyny
přístupný na webové stránce fakulty v lednu 2014. V přihlášce na předepsaném formuláři "Přihláška ke
studiu na vysoké škole pro akademický rok…" musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční,
kombinovaná) a studijní obor.
Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky. Po vyplnění je nutné elektronický formulář vytisknout,
vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty nebo osobně doručit na adresu fakulty do 30. 4. 2014.
Následně na adrese http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh přijímacího řízení může uchazeč sledovat
průběh své přihlášky, její uložení, termíny přijímací zkoušky a výsledky přijímacího řízení.
2. Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky, jsou:
2.1 Doklad o dosaženém vzdělání:
2.1.1 Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně dokončili magisterské studium, přiloží
k přihlášce úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Uchazeči, kteří do doby podání
přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia
nejpozději do 30. 9. 2014 na Oddělení vědy FF UK. Předložením dokladu o ukončení studia
nezaniká povinnost studenta dodat na Oddělení vědy úředně ověřenou kopii magisterského
diplomu hned, jak to bude možné.
2.1.2 Uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium na zahraniční škole (netýká se SR), předloží
doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v souladu s ustanovením
§ 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, též v termínu nejpozději do 30. 9. 2014
na Oddělení vědy∗.
2.2 Strukturovaný životopis
2.3 Projekt připravované doktorské disertační práce v rozsahu tří až pěti stran
2.4 Seznam odborné četby zaměřené k oboru studia
2.5 Přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.)

∗

Uchazečům doporučujeme, aby o uznání zahraničního VŠ vzdělání zažádali, pokud možno, souběžně s podáním přihlášky,
s ohledem na časovou náročnost celého procesu.
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2.6 Originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku (doklad o vkladu na účet, o bankovním
převodu či elektronické platbě, potvrzení z pokladny FF UK Praze). Poplatek je nevratný v
kterékoli fázi přijímacího řízení. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou
přihlášku ke studiu.
3. S jedním projektem disertační práce je možné se hlásit pouze na jeden obor. V případě podání více
přihlášek, k nimž bude přiložen týž projekt disertační práce, bude uchazeč vyzván, aby sdělil, ke které
přihlášce tento projekt disertační práce patří, a aby doplnil k dalším přihláškám projekty jiné. Pokud tak
uchazeč neučiní ve stanovené lhůtě, bude mít fakulta za to, že ani jedna z přihlášek nebyla podána.
4. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve
fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v
této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.

IV. Přijímací zkouška
1. Přijímací zkouška je jednokolová, ústní. Jsou v ní prověřovány především odborné znalosti a
připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí přijímací zkoušky je
odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Pokud není z odborných důvodů určeno
jinak, skládá se přijímací zkouška v souladu s akreditací oboru v českém nebo slovenském jazyce,
popřípadě v jazyce světovém v souladu s oborovými podmínkami přijímací zkoušky.
U filologických doktorských studijních programů může přijímací komise požadovat vedení části
odborného rozhovoru v příslušném jazyce.
2. Požadavky k přijímací zkoušce a téma projektu disertační práce je vhodné předem konzultovat s
předsedou oborové rady příslušného studijního oboru. Také pro obory, které doporučují témata
doktorských prací, je nutné předložit projekt disertační práce.
3. Zkoušku v náhradním termínu může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá a jehož
žádost bude doručena na Referát přijímacího řízení nejpozději třetí den po stanoveném dni konání
zkoušky v řádném termínu, pokud se uchazeč nemůže této zkoušky zúčastnit v řádném termínu ze
závažných a doložených důvodů (zdravotní důvody, konání SZZK, studium na zahraniční škole atd.).
Žádost o náhradní termín se nevkládá do přihlášky, ale doručí se na Oddělení přijímacího řízení až poté,
co uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky.
4. Zkoušku formou videokonference může děkan výjimečně povolit uchazeči, který o to písemně požádá
a jehož žádost bude doručena na Oddělení přijímacího řízení nejpozději deset dnů před konáním
řádného termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném ani náhradním
termínu ze závažných a doložených důvodů (studium na zahraniční škole či odborná stáž v zahraničí).
Důvodem pro povolení vykonání přijímací zkoušky formou videokonference nejsou zdravotní důvody či
účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Povolení děkana je podmíněno souhlasem předsedy příslušné
oborové rady.
5. Podmínkou přijetí je podání přihlášky se všemi uvedenými přílohami dle bodu III. odst. 2.1, řádně
ukončené magisterské studium a úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijat ke studiu je uchazeč, který u
přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil
v pořadí odpovídajícímu předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní
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obor (viz VI. kapitolu PPŘ), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného
počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Celkový
bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých položkách přijímací zkoušky,
tj.: odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 – 30 bodů); posouzení dosavadní
odborné činnosti uchazeče (0 – 15 bodů); prokázání znalostí ze studia odborné literatury (0 – 15 bodů).

V. Dodatečně vypsané studijní programy a obory – akreditované v češtině
Studijní program

Studijní obor

Filologie
Filologie

Germánské jazyky
Germánské literatury

Forma
studia
PS,KS
PS,KS

Ústav/katedra
UGS
UGS

Použité zkratky: PS - prezenční studium, KS - kombinované studium

VI. Obsah přijímacích zkoušek a přehled studijních oborů
Použité zkratky: MPP – maximální počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato v ak. roce 2013/2014, N- nebylo
vypsáno přijímací řízení v ak. roce 2013/2014

Obecné vymezení obsahu přijímacích zkoušek do doktorského studia (platné pro všechny obory):
přijímací zkouška: jednokolová, ústní
obsah, předmět přijímací zkoušky:
1) odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tématickém
záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu); 0 – 30 bodů
2) posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče; 0 – 15 bodů
3) prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu);
0 - 15 bodů

Přehled dodatečně vypsaných studijních oborů pro doktorské studium
• GERMÁNSKÉ JAZYKY
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské
MPP: 4; U/P: N
Témata disertační práce se týkají následujících oblastí: Dánský jazyk, Německý jazyk, Nizozemský jazyk, Norský
jazyk, Švédský jazyk
Předsedou oborové rady je Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., milan.tvrdik@ff.cuni.cz
• GERMÁNSKÉ LITERATURY
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské
MPP: 4; U/P: N
Témata disertační práce se týkají následujících oblastí: Dánská literatura, Německá literatura (jsou vítána témata
z literatury německého jazyka na území Českých zemí), Nizozemská literatura, Norská literatura, Švédská
literatura
Předsedou oborové rady je Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc., milan.tvrdik@ff.cuni.cz
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