
 
 

POKYNY K PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

DO DOKTORSKÉHO STUDIA 2014/2015 

 
1. Základní informace, termíny, průběh přijímací zkoušky 
 
Přijímací řízení do doktorského studia se řídí platnými Podmínkami přijímacího řízení do doktorského studia 

pro akademický rok 2014/2015 (http://prijimacky.ff.cuni.cz).  
 
Přihláška byla podána na Oddělení přijímacího řízení do 30. 4. 2014. S přihláškou se zároveň podává 
strukturovaný životopis, projekt připravované disertační práce v rozsahu tří až pěti stran (případně 
s navrhovaným jménem školitele), seznam oborově zaměřené četby, přehled dosavadních odborných aktivit 
a úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo doklad o uznání předchozího studia odpovídající 
magisterskému stupni vysokoškolského vzdělání v ČR (uznání rovnocennosti magisterského vzdělání nebo jeho 
ekvivalentu). Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně nedokončili magisterské studium, mohou konat 
přijímací zkoušku. Doklad o ukončení studia (nebo zmíněný doklad o uznání) předloží na Oddělení vědy (hlavní 
budova FF UK v Praze, nám. J. Palacha 2, přízemí, č. 4) nejpozději do 30. 9. 2014. Bez předložení tohoto 
dokumentu není možné se do doktorského studia zapsat (podmínečný zápis neumožňují platná studijní 
pravidla). 
 
Zkušební komisi pro přijímací zkoušku do doktorského studia jmenuje děkan fakulty na základě návrhu 
předsedy oborové rady a to nejpozději ke dni 30. 5. 2014. Návrhy na složení zkušebních komisí je třeba podat 
do 9. 5. 2014 na Oddělení přijímacího řízení. 
 
Formu studia (prezenční, kombinovaná), kterou uchazeč uvedl na přihlášce, je možné během přijímací 
zkoušky změnit, avšak obě formy musí být vypsány v aktuálních Podmínkách přijímacího řízení. Není možné 
měnit obor studia. Přehled o počtu podaných přihlášek bude zveřejněn nejpozději 14. 5. 2014 na webové 

adrese http://prijimacky.ff.cuni.cz – Doktorské studium. Opět platí, že pro akademický rok 2014/2015 není 
součástí přijímacího řízení přijímací zkouška z cizího jazyka. 
 
Termín přijímacích zkoušek je stanoven na 18. 6. a 19. 6. 2014. Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven 
na 26. 6. 2014. Základní součásti si vyzvednou přihlášky uchazečů a protokoly o přijímací zkoušce od 12. 5. do 
23. 5. 2014 na Oddělení přijímacího řízení.  
 
Vyplněné a podepsané protokoly je třeba předat zpět na Oddělení přijímacího řízení do 27. 6. 2014. Spolu 
s těmito protokoly je nutné vrátit přihlášky všech uchazečů společně se všemi přílohami (včetně materiálů 
uchazečů z náhradního termínu a těch, kteří se k přijímací zkoušce nedostavili). Spolu s protokoly je nutné 
odevzdat v písemné podobě návrh počtu bodů k přijetí pro každý studijní obor doktorského studia a pořadí 
uchazečů navržených k přijetí pro daný studijní obor (v souladu s dosaženým bodovým ziskem uchazečů). 
Tento návrh bude podepsaný předsedou oborové rady nebo jeho zástupcem (viz 2. bod).  
 
Uchazeč se při prezenci před přijímací zkouškou prokazuje pozvánkou a občanským průkazem (pasem); pokud 
nepředloží průkaz totožnosti, nebude moci zkoušku vykonat. Průkaz totožnosti musí uchazeč ukázat i v případě 
konání přijímací zkoušky formou videokonference. 
 
Při vyplňování protokolů v průběhu přijímací zkoušky je třeba dbát na čitelnost textu. V případě nedoporučení 
uchazeče k přijetí je nezbytně nutné uvést řádné zdůvodnění (využívá se zejména pro účely přezkumného 
řízení), které je v souladu s platnými podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů. 
Uchazeči protokol o přijímací zkoušce musí podepsat! Výjimku samozřejmě představují uchazeči vykonávající 
přijímací zkoušku formou videokonference. 

http://prijimacky.ff.cuni.cz/
http://prijimacky.ff.cuni.cz/


2. Postup pro hodnocení přijímací zkoušky 
 
Zkušební komise postupuje při hodnocení uchazečů podle položek formuláře protokolu o přijímací zkoušce v 
rozmezí jejich dané bodové hodnoty: 
 

1) odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0 – 30 bodů 
2) posouzení dosavadní odborné činnosti: 0 – 15 bodů 
3) prokázání znalostí ze samostatného studia odborné literatury: 0 – 15 bodů 

 
Maximální počet bodů v součtu všech položek je 60. 
 
Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky. To se stane tehdy, když uchazeč získá 
30 a více bodů a dosáhne pořadí, které odpovídá maximálnímu počtu přijatých (MPP), které je uvedené 
v Podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2014/15 – doktorské studium. Pořadí uchazečů je tudíž 
dáno bodovým ziskem u přijímací zkoušky. Pokud pro navržené téma disertační práce není možné zajistit 
školitele, uchazeče nelze přijmout ke studiu (je však třeba maximálně respektovat rozsah akreditace pro daný 
studijní obor). Rovněž platí, že také v letošním přijímacím řízení do doktorského studia bude dodržována 
zásada, že jeden školitel může vést deset doktorandů. 
 
Zkušební komise sestaví pořadí uchazečů navržených k přijetí podle celkového bodového zisku dosaženého u 
přijímací zkoušky, který je prostým součtem bodů v jednotlivých položkách zaznamenaných na protokolu o 
přijímací zkoušce. Na každý studijní obor doktorského studia bude vypracován jeden seznam uchazečů 
navržených k přijetí. O přijetí uchazečů rozhodne přijímací komise dne 7. 7. 2014 a 8. 7. 2014 bude zveřejnění 
výsledků v Informačním systému. 

      
 

3. Náhradní termín  
 
Zkoušku v náhradním termínu 26. 6. 2014 může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá nejpozději 
třetí den po stanoveném dni konání zkoušky v řádném termínu, ze závažných a doložených důvodů. Důvodem 
pro povolení náhradního termínu není pracovní vytížení, účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce či jiné osobní 
důvody, např. dovolená. Žádost se podává na Oddělení přijímacího řízení (FF UK, nám. J. Palacha 2, 4. p., č. 

451) či na e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz. 
 
 

4. Rozhodnutí o přijetí a zápis ke studiu  
 
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do doktorského studia obdrží uchazeči postupně po zasedání přijímací komise 
FF UK. Uchazeči, kteří budou navrženi k přijetí do doktorského studia a budou skládat SZZK v průběhu 
přijímacího řízení nebo po jeho skončení (nejpozději 30. 9. 2014), obdrží rozhodnutí o přijetí do studia až poté, 
co dodají potvrzení o vykonání SZZK (nebo předloží doklad o uznání zahraničního studia - nostrifikaci) na 
Oddělení vědy. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o přijetí jim nebude vydáno a nebudou se moci zapsat do 
doktorského studijního programu. Nahlížení do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí uchazeče se řídí Opatřením děkana č. 7/2014. 
 
Zápis do doktorského studia pro akad. r. 2014/15 bude uskutečněn 17. 9. 2014 od 12:00 do 17:00 a 23. 9. 2014 
od 9:00 do 12:00 v místnosti č. 1 v přízemí. Studenti, kteří SZZK vykonají na konci září, se případně mohou 
zapsat ke studiu 30. 9. 2014 od 14:00 do 15:00 hod. v místnosti č. 4 v přízemí. Zápis provádějí referentky 
oddělení vědy Martina Baslová a Mgr. Jana Pavlíčková. 
 
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a další vzdělávání 
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum 
                                                                                            
 
12. 5. 2014 
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