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7.2 Odborné požadavky ke studiu (nové akreditace) 
 

1) Programy akreditované v českém jazyce 
 
ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 7/5 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 6/4 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 5/5 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky: 

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce v rozsahu 3–10 
normostran (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání 
kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů  

2. posouzení dosavadní odborné činnosti a praxe uchazeče: 0–15 bodů  
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého 

seznamu): 0–15 bodů 
 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 
Preferovaná jsou témata sledující sociálně-ekonomické problémy pravěkých kultur, dále 
vztahy mezi těmito kulturami, otázky sídelně-geografické a rovněž využívající nové 
poznatky různých přírodovědných oborů i nové postupy při interpretaci archeologického 
materiálu. 
 
V mladším období mají přednost témata zabývající se v širokém pohledu problematikou 
počátků slovanského osídlení našich zemí a otázkami vzniku nejstarších států. 
 
V archeologii mladšího středověku jsou preferována témata sídelně-archeologická (města, 
vesnice, tvrze, hrady, kláštery) a kulturně historická. 
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., e-mail: miroslav.popelka@ff.cuni.cz. 
 
 
BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 3/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 6/1 
doba studia: 4 roky 
 
Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné zakončení magisterského studia na vysoké škole. 
Uchazeč o studium v doktorském studijním programu by měl prokázat jednak hluboké 
znalosti oboru, jednak jasnou představu o směru vlastní tvůrčí práce. To znamená, že musí 
projevit předpoklady k samostatné vědecké práci, měl by mít dobrou výchozí znalost 
metodologie oboru, měl by mít základní přehled o odborné literatuře, související s 
navrhovaným disertačním projektem a měl by být již před započetím studia schopen 
studovat odbornou literaturu alespoň v angličtině, která je jedním z jazyků programu. 
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Podmínkou je také znalost jednoho jazyka oblasti v rozsahu, jenž zaručuje úspěšné 
naplnění disertačního projektu, nejde tedy nutně o komplexní filologickou znalost, ale o 
zvládnutí odpovídající vrstvy daného jazyka a relevantní jazykové schopnosti (např. pasivní 
znalost starší vrstvy u historicky orientovaného projektu, naopak znalost mluvené moderní 
formy u projektu pracujícího s terénním výzkumem apod.). 

Uchazeč spolu s přihláškou předloží projekt budoucí disertační práce, který by měl 
být předem konzultován s potenciálním školitelem a garantem programu. O projektu se 
vede v rámci přijímací zkoušky odborná rozprava, v níž se prověřují znalosti obecně 
teoretických základů oboru, orientace v problematice vážící se k připravovanému tématu 
disertační práce a také schopnost hovořit o odborných problémech v anglickém jazyce. V 
rámci přijímací zkoušky do doktorského studia by měl uchazeč komisi seznámit se svým 
předchozím odborným vývojem, s obory předchozího studia, absolvovanou praxí, 
eventuálně se svou dosavadní publikační činností v oboru, případně v oborech příbuzných. 

Pokud je projekt disertační práce založen na zpracování materiálu v pramenných 
jazycích oblasti, je důležitou součástí přijímací zkoušky ověření schopnosti uchazeče s 
těmito jazyky pracovat. Současně uchazeč musí být schopen obhájit praktickou 
realizovatelnost projektu z hlediska fyzické dostupnosti a odpovídajícího charakteru 
pramenného materiálu v daných podmínkách studia. 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. předložený projekt disertační práce a odborná rozprava nad ním, vedená částečně v 

anglickém jazyce: 0–35 bodů 

2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče, např. obhájená magisterská 

diplomová práce nebo její část: 0–15 bodů  

3. prověření znalosti jednoho jazyka oblasti v rozsahu, jenž zaručuje úspěšné naplnění 

disertačního projektu: 0–10 bodů 

Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D., e-mail: daniel.bousek@ff.cuni.cz.  
 
 
DĚJINY A KULTURY ASIE  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 8/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 6/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 7/2 
doba studia: 4 roky  
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní  
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů 

2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů 

3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů 

doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:  
 Dějiny a kultura Asie  
 Náboženské systémy Asie (islám, judaismus, buddhismus apod.) – náboženství, 

filozofie, politika   
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 Dějiny a kultura indického subkontinentu a jihovýchodní Asie 
 Dějiny a kultura centrální Asie 
 Dějiny a kultura Dálného východu   

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady.  
Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., e-mail: olga.lomova@ff.cuni.cz.  

 
 
DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 4/2 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 3/2 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 8/2 
doba studia: 4 roky  
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní 
oborové rady je prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., e-mail: marie.klimesova@ff.cuni.cz.  
 
 
DIDAKTIKA KONKRÉTNÍHO JAZYKA  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 5/4 
(stará akreditace) 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 5/4 (stará 
akreditace) 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 12/9 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
Obor umožňuje studium didaktiky všech jazyků, které se na FF UK vyučují (s výjimkou 
didaktiky angličtiny, která se v letošním roce neotvírá); primárně, ale ne pouze, jazyků 
germánských, románských, slovanských, semitských, ugrofinských, dálněvýchodních a 
klasických. 
 
možné tematické okruhy projektu připravované disertační práce (nejedná se o okruhy 
doporučené; oborová rada uchazečům umožňuje individuální volbu):   

 Pojetí vybraného jevu v české germanistice/hispanistice atd. (podle jazykového 

zaměření studenta) a jeho didaktické aplikace  
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 Výuka odbornému jazyku (se zřetelem ke specifice příslušného stupně vzdělání)  

 Metodika tvorby didaktických testů pro jazykovou výuku  

 Čeština (nebo jiný jazyk) jako druhý/cizí jazyk u vybrané skupiny mluvčích/žáků  

 Rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků 2. stupně ZŠ  

  
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady; ten mu může 
podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření 
zamýšleného projektu. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc., tel.: 
221 619 215, e-mail: karel.sebesta@ff.cuni.cz.    
  
 
DIVADELNÍ VĚDA  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 4/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 3/1 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
  
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. Petr Christov, Ph.D., e-mail: petr.christov@ff.cuni.cz   
 
 
EGYPTOLOGIE  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0, 
v akad. roce 2017/2018 (stará akreditace): 4/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0, v akad. 
roce 2017/2018 (stará akreditace): 1/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 2/2 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů 
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče a prokázání znalostí ze studia 

odborné literatury: 0–15 bodů  
3. překlad a analýza vybraného textu v klasické egyptštině: 0–15 bodů  

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., e-mail: miroslav.barta@ff.cuni.cz. 
 
 
ESTETIKA  
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forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 3/2 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
  
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc., e-mail: tomas.hlobil@ff.cuni.cz.  
 
 
ETNOLOGIE A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 6/1 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 5/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 5/2 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D., e-mail: 
marek.jakoubek@ff.cuni.cz.   
 
 
FILMOVÁ VĚDA  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 3/1 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů  
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů  

(u uchazečů, kteří nejsou absolventy Katedry filmových studií FF UK, zahrnuje i 
posouzení diplomové práce, viz níže):  

3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů  

mailto:tomas.hlobil@ff.cuni.cz
mailto:marek.jakoubek@ff.cuni.cz


6 

 

 
Obsahem ústní zkoušky je debata o historických i teoretických kontextech zvoleného 
tématu. Disertační projekt musí mít rozsah 5–10 normostran včetně seznamu odborné 
literatury a metodologického ukotvení.  
 
Uchazeči, kteří nejsou absolventy Katedry filmových studií FF UK, předloží na katedru 2 
týdny před konáním zkoušky svou diplomovou práci (pokud práce nebyla ještě dokončena, 
předloží uchazeč metodologickou kapitolu a část práce).  
  
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní 
oborové rady je doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D., e-mail:  katerina.svatonova@ff.cuni.cz.     
 
 
GERMANOSLAVISTIKA 
forma a typ studia: prezenční doktorské (double degree s Univerzitou Sapienza) 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 1 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 1 
předpokládaný počet přijímaných: 3 
doba studia: 3 roky 
  
přijímací zkouška: dvoukolová  
  
obsah, předmět přijímací zkoušky:  
první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 15 bodů) 

kritéria hodnocení:  
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 12–15 bodů; 
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 
8–11 bodů;  
slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 4–7 
bodů; 
naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–3 bodů.  

 
druhá (ústní) část (max. 45 bodů) 

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů 
2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů  
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů 

 
K ústní části jsou pozváni všichni přihlášení uchazeči.  
  
další požadavky ke zkoušce: 
Je požadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni B2 (Společného 
evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat češtinu natolik, aby v ní mohl 
číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je 
vyžadována znalost němčiny nebo ruštiny nejméně na úrovni B2. Přijímací zkouška je 
vedena zčásti v češtině a zčásti v němčině nebo ruštině (dle volby uchazeče). Součástí 
bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.  
 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 

 Vyšší roviny jazykového systému germánských a slovanských jazyků (funkční 
morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu, stylistika, lexikologie, 
pragmatika) z teoretického nebo případně aplikovaného hlediska 

mailto:katerina.svatonova@ff.cuni.cz


7 

 

 Historický vývoj germánských a slovanských jazyků 
 Literární teorie 
 Literární historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti 
 Kulturní historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti 
 Komparatistika 

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedkyní příslušné oborové rady. 
Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., e-mail: 
libuse.heczkova@ff.cuni.cz.   
 
další informace: 
germanoslavistika.ff.cuni.cz  
 
Tento mezinárodní doktorský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se 
uskutečňuje na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou 
Sapienza ze dne 6. 12. 2018.  
 
 
GERMÁNSKÉ A SEVERSKÉ JAZYKY A LITERATURY  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 
Germánské jazyky (stará akreditace): 2/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): Germánské 
jazyky (stará akreditace): 2/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 9/6 
doba studia: 4 roky  
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
  
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
doporučené oblasti projektu připravované disertační práce: 
Německý jazyk, Dánský jazyk, Norský jazyk, Švédský jazyk, Finský jazyk, Nizozemský jazyk, 
Německá literatura (jsou vítána témata z literatury německého jazyka na území Českých 
zemí), Dánská literatura, Norská literatura, Švédská literatura, Finská literatura, Nizozemská 
literatura   
   
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D., martin.humpal@ff.cuni.cz.     
 
 
HUDEBNÍ VĚDA  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 3/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 3/2 
doba studia: 4 roky 
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přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů  
2. posouzení dosavadní odborné a publikační činnosti uchazeče: 0–15 bodů  
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury a pramenů: 0–15 bodů  

 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:  

 Repertoár jednohlasého latinského duchovního zpěvu v českých zemích a jeho 
evropské kontexty 

 Polyfonní tvorba období středověku a renesance v českých zemích a její evropské 
kontexty  

 Struktura a instituce hudebního života v českých zemích 16.–20. století   
 Hudba a hudební divadlo v českých zemích v 18.–20. století a jejich evropské 

kontexty 
 Významní skladatelé a interpreti 18.–20. století spjatí s českými zeměmi 
 Stylové proudy a směry hudební tvorby v českých zemích v 20.–21. století a jejich 

mezinárodní kontexty   
 

Jedná se o rámcově formulovaná témata, související se stěžejními oblastmi 
vědeckovýzkumného programu Ústavu hudební vědy FF UK a badatelskými zájmy členů 
tohoto ústavu, kteří jsou kvalifikováni k tomu, aby mohli školit doktorandy. Práce na 
disertačním projektu i na samotné disertační práci předpokládá specifikaci v rámci 
vybraného tematického okruhu, provedenou ve spolupráci s možným školitelem či 
školitelkou. 
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je prof. PhDr. David Eben, Ph.D., e-mail: david.eben@ff.cuni.cz.   
 
 
JAZYKY ZEMÍ ASIE A AFRIKY   
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0, 
v akad. roce 2018/2019 (stará akreditace): 2/2 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0, v akad. 
roce 2018/2019 (stará akreditace): 1/1 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 5/2 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 
Jsou akceptována témata založená na lingvistické analýze jazyků Asie a Afriky z různých 
pohledů (obecně lingvistický, diachronní, sociolingvistický, atd.). Je možno přijmout i témata 
filologická za podmínky, že jsou založena na lingvistickém rozboru. 
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Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., e-mail: petr.zemanek@ff.cuni.cz.   
 
 
KLASICKÁ ARCHEOLOGIE  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 8/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 6/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 5/1 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D., e-mail: peter.pavuk@ff.cuni.cz.  
 
 
KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 9/4 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 6/3 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 5/5 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
  
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o 
tematickém záměru a metodologických souvislostech disertační práce a prokázání 
kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů  

2. posouzení dosavadní odborné činnosti v oboru doktorského studia a oborových 
znalostí: 0–30 bodů 

 
Tematické zaměření připravovaných disertačních projektů vychází z profilujícího 
vědecko-výzkumného zaměření katedry psychologie – Progres Q15: Životní dráhy, 
životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí, 
který akcentuje vědecko-výzkumné a metodologické zaměření na celoživotní vývoj člověka 
a jeho jednotlivé fáze (dětství, dospělost, stáří), na otázky osobní pohody a psychické 
odolnosti v různých souvislostech fungování člověka, na protektivní a rizikové faktory 
vývoje od dětství do dospělosti (včetně delikvence), na různé oblasti kvality života ve zdraví 
a v nemoci, v pracovním procesu a organizačním prostředí, v procesech seberealizace či 
měnících se podmínek komunikačních médií nebo otázek optimálního stárnutí. Dílčí úkoly 
mohou také souviset s psychologickou diagnostikou a intervencemi, protože výstupy mají 
představovat jak poznatky základního výzkumu, sloužící k rozvoji obecné teorie 
celoživotního vývoje, tak aplikované výsledky a zpracování návrhu preventivních a 
intervenčních postupů pro zvýšení úrovně kvality života člověka v hlavních vývojových 
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etapách i v nejvýznamnějších životních situacích. Počítá se se zaměřením na vybrané 
profesní skupiny – např. učitelé, lékaři, pomáhající profese aj. Hlavní cíle dílčích projektů 
směřují k úspěšné adaptaci a k efektivnímu fungování člověka v měnícím se světě a 
multikulturní společnosti. Analyzovány jsou jak vnější okolnosti (společenské a situační 
faktory), tak samotní aktéři (osobnostní faktory). 
 
Předsedou oborové rady je prof. Petr Weiss, Ph.D., DSc. Zvolené téma uchazeč předem 
konzultuje s doc. PhDr. Ilonou Gillernovou, CSc. (ilona.gillernova@ff.cuni.cz) nebo s PhDr. 
Markétou Niederlovou, Ph.D. (marketa.niederlova@ff.cuni.cz). 
 
 
KORPUSOVÁ A TEORETICKÁ LINGVISTIKA 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/0  
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 3/2 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky  

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

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., e-mail: vladimir.petkevic@ff.cuni.cz.    
 
 
LOGIKA  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 3/1 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
Uchazeči mají možnost individuální volby projektů, avšak měli by mít na paměti, že 
výzkumná činnost Katedry logiky se týká neklasických logik, teorie množin, 
metamatematiky a případně interakce nebo historie těchto disciplín. Dále by měli mít na 
paměti, že pro doktorské studium logiky se považuje za podstatné, aby student měl 
kvalifikovaného školitele, se kterým může pravidelně spolupracovat.  
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc., e-mail: vitezslav.svejdar@ff.cuni.cz.  
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OBECNÁ LINGVISTIKA  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 5/1  
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 4/1 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 5/1 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
tematické okruhy projektu připravované disertační práce:  
Stavba a fungování jazyka (jazyků) ze synchronního i diachronního pohledu.  
  
Disertační projekt musí být rozpracován s přiměřenou detailností, jeho doporučený rozsah 
je 3 000 až 4 000 slov, včetně seznamu použité/citované odborné literatury. 
 
Předpokládá se, že uchazeči v dostatečném předstihu před podáním přihlášky kontaktují 
předsedu oborové rady a svého potenciálního školitele, aby s nimi zkonzultovali téma 
disertačního projektu. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc., e-mail: 
jiri.nekvapil@ff.cuni.cz.  
 
 
PEDAGOGIKA  
společný program FF UK a PedF UK 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/4  
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/4 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 4/4 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
Projekt by měl obsahovat: charakteristiku širšího problémového okruhu, do něhož zvolená 
tematika náleží,  základní teoretická východiska,  představu o cíli a struktuře disertace, 
formulaci výzkumného problému a uvažované metodologické přístupy. Obhajoba projektu 
zahrnuje prokázání základního přehledu v pedagogických konceptech a metodologii 
společenskovědního výzkumu. 
 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 

mailto:jiri.nekvapil@ff.cuni.cz
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Oborová rada pro studium na FF UK preferuje témata ze sociální pedagogiky, filozofie 
výchovy, sociologie výchovy, dějin pedagogiky, sociální patologie a rizikového chování u dětí 
a mládeže, didaktiky a dramatické výchovy.  
 
Předsedkyní oborové rady je doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (PedF UK), e-mail: 
jana.strakova@pedf.cuni.cz. Uchazeči hlásící se na FF UK zvolené téma předem konzultují 
s kontaktními osobami za FF UK: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (e-mail: Jaroslav.kota@ff.cuni.cz) 
a PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (e-mail: martin.strouhal@ff.cuni.cz).      
 
 
POLITOLOGIE 
společný program FF UK a FSV UK 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 4/2 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: dvoukolová 
 
V prvním kole hodnotí přijímací komise předložené projekty na základě jejich kvality a 
kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými jako prioritními pro daný 
akademický rok.  
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  
první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 30 bodů) 

kritéria hodnocení:  
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 23–30 bodů; 
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 
15–22 bodů;  
slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 7–14 
bodů; 
naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–6 bodů.  

 
K ústní části jsou pozváni všichni uchazeči, kteří v první části získají alespoň 15 bodů.  
 
druhá (ústní) část (max. 30 bodů) 

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů  
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–10 bodů  

 
Odborná rozprava nad projektem se zaměří na: 

 cíle disertačního výzkumu, 
 teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu, 
 proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity. 

Při posouzení dosavadní odborné činnosti se zvláště přihlíží k tomu, zda se uchazečovy 
odborné publikace (články, statě) vztahují k tématu připravované disertační práce. 
 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:  

 otázky demokracie a politického řádu  
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 historie idejí: významné události českých a světových dějin z hlediska praktické 
působnosti politických idejí  

 
Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (FSV UK), e-mail: 
blanka.richova@fsv.cuni.cz. Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s kontaktní osobou na 
FF UK. Kontaktní osobou je doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. (e-mail: milan.znoj@ff.cuni.cz). 
 
 
POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 3/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 3/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 5/2 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
příklady tematických okruhů projektu připravované disertační práce: 

 Správa, organizace a produkty jednotlivých institucí či organizací v českém státě 

resp. Československu, případně v zahraničí 

 Analýza vybraných rukopisů 

 Dějiny knihoven s historickými fondy 

 Vývoj kalendáře a měření času 

 Analýza diplomatických, paleografických či správních kategorií 

 Písemná kultura v historickém vývoji českého státu a jeho institucí 

 Výpovědní hodnota písemných, mapových a obrazových pramenů 

 Edice historických pramenů 

 Zpracování mincovního nálezu 

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní 
oborové rady je prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., e-mail: hana.patkova@ff.cuni.cz.   
 
SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE PRÁCE 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 4/3 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 4/1 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 5/5 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
  
obsah, předmět přijímací zkoušky:  
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1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o 
tematickém záměru a metodologických souvislostech disertační práce a prokázání 
kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů  

2. posouzení dosavadní odborné činnosti v oboru doktorského studia a oborových 
znalostí: 0–30 bodů 

 
Tematické zaměření připravovaných disertačních projektů vychází z profilujícího 
vědecko-výzkumného zaměření katedry psychologie – Progres Q15: 
Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu 
aktérů a institucí, který akcentuje vědecko-výzkumné a metodologické zaměření na 
celoživotní vývoj člověka a jeho jednotlivé fáze (dětství, dospělost, stáří), na otázky osobní 
pohody a psychické odolnosti v různých souvislostech fungování člověka, na protektivní a 
rizikové faktory vývoje od dětství do dospělosti (včetně delikvence), na různé oblasti kvality 
života ve zdraví a v nemoci, v pracovním procesu a organizačním prostředí, v procesech 
seberealizace či měnících se podmínek komunikačních médií nebo otázek optimálního 
stárnutí. Dílčí úkoly mohou také souviset s psychologickou diagnostikou a intervencemi, 
protože výstupy mají představovat jak poznatky základního výzkumu, sloužící k rozvoji 
obecné teorie celoživotního vývoje, tak aplikované výsledky a zpracování návrhu 
preventivních a intervenčních postupů pro zvýšení úrovně kvality života člověka v hlavních 
vývojových etapách i v nejvýznamnějších životních situacích. Počítá se se zaměřením na 
vybrané profesní skupiny – např. učitelé, lékaři, pomáhající profese aj. Hlavní cíle dílčích 
projektů směřují k úspěšné adaptaci a k efektivnímu fungování člověka v měnícím se světě a 
multikulturní společnosti. Analyzovány jsou jak vnější okolnosti (společenské a situační 
faktory), tak samotní aktéři (osobnostní faktory). 
 
Předsedkyní oborové rady je doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Zvolené téma uchazeč předem 
konzultuje s doc. PhDr. Ilonou Gillernovou, CSc. (e-mail: ilona.gillernova@ff.cuni.cz) nebo s 
PhDr. Markétou Niederlovou, Ph.D. (e-mail: marketa.niederlova@ff.cuni.cz). 
 
 
TRANSLATOLOGIE  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské   
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 5/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 5/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 5/1 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky 

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o 
tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení 
projektu): 0–30 bodů 

2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče včetně doložené překladatelské / 
tlumočnické praxe: 0–15 bodů   

3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury a schopnosti jejich aplikace na 
analýzu překladového textu (na základě uchazečem předloženého seznamu):  0–15 
bodů 
 

doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:   
 Vývojové tendence české translatologie v mezinárodním kontextu  
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 Pražská škola a její přínos k metodologii translatologického zkoumání  
 Překladová literatura v českém kulturním kontextu a její role v recepci „cizích“ 

kultur (podle filologického zaměření uchazeče) 
 Role překladu v konstituování české hispanistiky / romanistiky / slavistiky / 

germanistiky… (podle filologického zaměření uchazeče) 
 Kognitivní procesy v tlumočení  
 Kognitivní procesy v překladu  
 Oblasti výzkumu a modely procesu tlumočení  
 Tlumočení jako vysoce specializovaná dovednost a tlumočení v reálném světě   
 Problematika didaktiky tlumočení  
 Projevy cizosti v překladu neliterárního textu  

 
Uchazeč může volit zaměření disertačního projektu i mimo doporučené tematické okruhy. 
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní 
oborové rady je prof. PhDr. Jana Králová, CSc., e-mail: jana.kralova@ff.cuni.cz. 
 
 
UČITELSTVÍ – DIDAKTIKA DĚJEPISU  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 1/1 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

  
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:  

 Didaktika školní historické edukace (tvorba a hodnocení kurikul, hodnocení učebnic 
a edukačních materiálů, vztahy mezi historickými vědami a historickou edukací, 
obojí včetně mezinárodních srovnání) 

 Dějiny školní historické edukace 
 Didaktické aspekty muzeálních a galerijních expozic 

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., e-mail: zdenek.benes@ff.cuni.cz.  
 

 
2) Programy akreditované v cizích jazycích 

 
ASIAN HISTORY AND CULTURE (AJ): DĚJINY A KULTURY ASIE  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské  
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
předpokládaný počet přijímaných: 2/2 
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doba studia: 4 roky  
 
Jazyk výuky je angličtina. Dějiny a kultury Asie jsou placený program; roční poplatek za 
studium činí 2000 Kč.  
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní  
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů 
2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů 
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého 

seznamu): 0–15 bodů 
 

Oborová rada nenavrhuje ani neukládá konkrétní témata, ale umožňuje uchazečům 
navrhnout téma podle vlastní volby.   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou 
příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., e-mail: 
olga.lomova@ff.cuni.cz.  

 
AUXILIARY HISTORICAL SCIENCES (AJ): POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 1/1 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Pomocné vědy historické jsou placený program; roční poplatek 
za studium činí 2000 Kč.  

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
příklady tematických okruhů projektu připravované disertační práce: 

 Správa, organizace a produkty jednotlivých institucí či organizací v českém státě 

resp. Československu, případně v zahraničí 

 Analýza vybraných rukopisů 

 Dějiny knihoven s historickými fondy 

 Vývoj kalendáře a měření času 

 Analýza diplomatických, paleografických či správních kategorií 

 Písemná kultura v historickém vývoji českého státu a jeho institucí 

 Výpovědní hodnota písemných, mapových a obrazových pramenů 

 Edice historických pramenů 

 Zpracování mincovního nálezu 
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Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní 
oborové rady je prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., e-mail: hana.patkova@ff.cuni.cz.   
 
CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY (AJ): KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE 
ZDRAVÍ 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0  
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 1/1 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Klinická psychologie a psychologie zdraví je placený program; 
roční poplatek za studium činí 2000 Kč.  

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
  
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o 
tematickém záměru a metodologických souvislostech disertační práce a prokázání 
kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů  

2. posouzení dosavadní odborné činnosti v oboru doktorského studia a oborových 
znalostí: 0–30 bodů 

 
Tematické zaměření připravovaných disertačních projektů vychází z profilujícího 
vědecko-výzkumného zaměření katedry psychologie – Progres Q15: Životní dráhy, 
životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí, 
který akcentuje vědecko-výzkumné a metodologické zaměření na celoživotní vývoj člověka 
a jeho jednotlivé fáze (dětství, dospělost, stáří), na otázky osobní pohody a psychické 
odolnosti v různých souvislostech fungování člověka, na protektivní a rizikové faktory 
vývoje od dětství do dospělosti (včetně delikvence), na různé oblasti kvality života ve zdraví 
a v nemoci, v pracovním procesu a organizačním prostředí, v procesech seberealizace či 
měnících se podmínek komunikačních médií nebo otázek optimálního stárnutí. Dílčí úkoly 
mohou také souviset s psychologickou diagnostikou a intervencemi, protože výstupy mají 
představovat jak poznatky základního výzkumu, sloužící k rozvoji obecné teorie 
celoživotního vývoje, tak aplikované výsledky a zpracování návrhu preventivních a 
intervenčních postupů pro zvýšení úrovně kvality života člověka v hlavních vývojových 
etapách i v nejvýznamnějších životních situacích. Počítá se se zaměřením na vybrané 
profesní skupiny – např. učitelé, lékaři, pomáhající profese aj. Hlavní cíle dílčích projektů 
směřují k úspěšné adaptaci a k efektivnímu fungování člověka v měnícím se světě a 
multikulturní společnosti. Analyzovány jsou jak vnější okolnosti (společenské a situační 
faktory), tak samotní aktéři (osobnostní faktory). 
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje předsedou oborové rady. Předsedou oborové rady 
je prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. (petr.weiss@vfn.cz).  
 
 
EDUCATION (AJ): PEDAGOGIKA  
společný program FF UK a PedF UK 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
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předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 1/1 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Pedagogika je placený program; roční poplatek za studium činí 
2000 Kč.  

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
Obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
Projekt by měl obsahovat: charakteristiku širšího problémového okruhu, do něhož zvolená 
tematika náleží, základní teoretická východiska, představu o cíli a struktuře disertace, 
formulaci výzkumného problému a uvažované metodologické přístupy. Obhajoba projektu 
zahrnuje prokázání základního přehledu v pedagogických konceptech a metodologii 
společenskovědního výzkumu. 
 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 
Oborová rada pro studium na FF UK preferuje témata ze sociální pedagogiky, filozofie 
výchovy, sociologie výchovy, dějin pedagogiky, sociální patologie a rizikového chování u dětí 
a mládeže, didaktiky a dramatické výchovy.  
 
Předsedkyní oborové rady je doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (PedF UK), e-mail: 
jana.strakova@pedf.cuni.cz. Uchazeči hlásící se na FF UK zvolené téma předem konzultují 
s kontaktními osobami za FF UK: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (e-mail: Jaroslav.kota@ff.cuni.cz) 
a PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (e-mail: martin.strouhal@ff.cuni.cz).      
 
 
EGYPTOLOGY (AJ): EGYPTOLOGIE  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0, 
v akademickém roce 2018/2019: 0/1 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0, 
v akademickém roce 2018/2019: 0/1 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 2/2 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Egyptologie je placený program; roční poplatek za studium činí 
2000 Kč.  

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů 
2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče a prokázání znalostí ze 

studia odborné literatury (na základě seznamu četby předloženého uchazečem): 0–
15 bodů  

3. překlad a analýza vybraného textu v klasické egyptštině: 0–15 bodů  
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Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., e-mail: miroslav.barta@ff.cuni.cz. 
 
ETHNOLOGY AND CULTURAL ANTHROPOLOGY (AJ): ETNOLOGIE A KULTURNÍ 
ANTROPOLOGIE 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 2/2 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Etnologie a kulturní antropologie je placený program; roční 
poplatek za studium činí 2000 Kč.  

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D., e-mail: 
marek.jakoubek@ff.cuni.cz.   
 
GENERAL LINGUISTICS (AJ): OBECNÁ LINGVISTIKA 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 5/3 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Obecná lingvistika je placený program; roční poplatek za studium 
činí 2000 Kč.  

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

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

 
tematické okruhy projektu připravované disertační práce:  
Stavba a fungování jazyka (jazyků) ze synchronního i diachronního pohledu.  
  
Disertační projekt musí být rozpracován s přiměřenou detailností, jeho doporučený rozsah 
je 3 000 až 4 000 slov, včetně seznamu použité/citované odborné literatury. 
 
Předpokládá se, že uchazeči v dostatečném předstihu před podáním přihlášky kontaktují 
předsedu oborové rady a svého potenciálního školitele, aby s nimi zkonzultovali téma 
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disertačního projektu. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc., e-mail: 
jiri.nekvapil@ff.cuni.cz.  
 
ГЕРМАНОСЛАВИСТИКА (RJ): GERMANOSLAVISTIKA 
forma a typ studia: prezenční doktorské (double degree s Univerzitou Sapienza) 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1  
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1  
předpokládaný počet přijímaných (prezenční studium): 3  
doba studia: 3 roky 

Jazyk výuky je ruština. Germanoslavistika je placený program; roční poplatek za studium 
činí 2000 Kč.  

přijímací zkouška: dvoukolová  
  
obsah, předmět přijímací zkoušky:  
první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 15 bodů) 

kritéria hodnocení:  
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 12–15 bodů; 
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 
8–11 bodů;  
slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 4–7 
bodů; 
naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–3 bodů.  

 
druhá (ústní) část (max. 45 bodů) 

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů 
2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů  
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů 

 
K ústní části jsou pozváni všichni přihlášení uchazeči.  
  
další požadavky ke zkoušce: 
Je požadována znalost ruštiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního 
rámce), tj. uchazeč by měl ovládat ruštinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a 
sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost 
češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v ruštině 
a zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení 
ústního projevu uchazeče.  
 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 

 vyšší roviny jazykového systému germánských a slovanských jazyků (funkční 
morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu, stylistika, lexikologie, 
pragmatika) z teoretického nebo případně aplikovaného hlediska 

 historický vývoj germánských a slovanských jazyků 
 literární teorie 
 literární historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti 
 kulturní historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti 
 komparatistika 
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Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedkyní příslušné oborové rady. 
Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., e-mail: 
libuse.heczkova@ff.cuni.cz.   
 
další informace: 
germanoslavistika.ff.cuni.cz  
 
Tento mezinárodní doktorský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se 
uskutečňuje na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou 
Sapienza ze dne 6. 12. 2018.  
 
 
GERMANOSLAWISTIK (NJ): GERMANOSLAVISTIKA 
forma a typ studia: prezenční doktorské (double degree s Univerzitou Sapienza) 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0  
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0  
předpokládaný počet přijímaných (prezenční studium): 3  
doba studia: 3 roky 
  
Jazyk výuky je němčina. Germanoslavistika je placený program; roční poplatek za studium 
činí 2000 Kč.  
 
přijímací zkouška: dvoukolová  
  
obsah, předmět přijímací zkoušky:  
první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 15 bodů) 

kritéria hodnocení:  
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 12–15 bodů; 
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 
8–11 bodů;  
slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 4–7 
bodů; 
naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–3 bodů.  

 
druhá (ústní) část (max. 45 bodů) 

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů 
2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů  
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů 

 
K ústní části jsou pozváni všichni přihlášení uchazeči.  
  
další požadavky ke zkoušce: 
Je požadována znalost němčiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního 
rámce), tj. uchazeč by měl ovládat němčinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a 
sledovat lingvistické literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost češtiny 
nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v němčině a 
zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního 
projevu uchazeče.  
 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 

mailto:libuse.heczkova@ff.cuni.cz


22 

 

 vyšší roviny jazykového systému germánských a slovanských jazyků (funkční 
morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu, stylistika, lexikologie, 
pragmatika) z teoretického nebo případně aplikovaného hlediska 

 historický vývoj germánských a slovanských jazyků 
 literární teorie 
 literární historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti 
 kulturní historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti 
 komparatistika 

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedkyní příslušné oborové rady. 
Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., e-mail: 
libuse.heczkova@ff.cuni.cz.   
 
další informace: 
germanoslavistika.ff.cuni.cz  
 
Tento mezinárodní doktorský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se 
uskutečňuje na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou 
Sapienza ze dne 6. 12. 2018.  
 
 
LOGIC (AJ): LOGIKA  
forma a typ studia: kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
předpokládaný počet přijímaných: 2 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Logika je placený program; roční poplatek za studium činí 2000 
Kč.  

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o 
tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení 
projektu): 0–30 bodů 

2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů 
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě seznamu četby 

předloženého uchazečem): 0–15 bodů  
 
Oborová rada nenavrhuje uchazečům konkrétní témata. Uchazeči mají možnost individuální 
volby. Měli by však mít na paměti, že výzkumná činnost členů Katedry logiky se týká 
neklasických logik, teorie množin, metamatematiky a interakce těchto disciplín včetně 
historických aspektů. Každý doktorand by měl mít kvalifikovaného školitele, který bude se 
studentem úzce spolupracovat – člena oborové rady nebo badatele, kterého oborová rada 
pokládá za vhodného. Témata nespadající do oblasti zájmu členů katedry je nutné nejdříve 
prodiskutovat s předsedou oborové rady.   
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc., e-mail: vitezslav.svejdar@ff.cuni.cz.  
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MUSICOLOGY (AJ): HUDEBNÍ VĚDA  
forma a typ studia: kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 1 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
předpokládaný počet přijímaných: 1 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Hudební věda je placený program; roční poplatek za studium činí 
2000 Kč.  

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky:  

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o 
tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení 
projektu): 0–30 bodů 

2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů 
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury a pramenů (na základě uchazečova 

seznamu četby): 0–15 bodů  
 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:  
Doktorský program hudební věda je otevřen absolventům magisterského studia oboru 
muzikologie. Od uchazečů se očekává, že seznámí členy přijímací komise se svou dosavadní 
odbornou dráhou, absolvovaným oborem či obory, praktickými pracovními zkušenostmi a 
případnými publikačními výstupy. Uchazeč musí předložit písemný návrh projektu své 
budoucí disertační práce. Návrh bude sloužit jako východisko odborné diskuse zaměřené na 
posouzení uchazečovy obeznámenosti s nejdůležitějšími teoretickými základy oboru i jeho 
znalosti témat souvisejících s předloženým projektem disertační práce. Uchazeči by měli 
prokázat základní pasivní znalosti českého jazyka. V průběhu studia budou vedeni ke 
zlepšování svých znalostí češtiny, aby mohli číst odbornou literaturu a studovat zdroje 
psané v češtině.   
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je prof. PhDr. David Eben, Ph.D., e-mail: david.eben@ff.cuni.cz.   
 
POLITICAL SCIENCE (AJ): POLITOLOGIE  
společný program FF UK a FSV UK 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 1/1 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Politologie je placený program; roční poplatek za studium činí 
2000 Kč.  

přijímací zkouška: dvoukolová 
 
V prvním kole hodnotí přijímací komise předložené projekty na základě jejich kvality a 
kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými jako prioritními pro daný 
akademický rok.  
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obsah, předmět přijímací zkoušky:  
první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 30 bodů) 

kritéria hodnocení:  
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 23–30 bodů; 
jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 
15–22 bodů;  
slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 7–14 
bodů; 
naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–6 bodů.  

 
K ústní části jsou pozváni všichni uchazeči, kteří v první části získají alespoň 15 bodů.  
 
druhá (ústní) část (max. 30 bodů) 

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů 
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–10 bodů 

 
Odborná rozprava nad projektem se zaměří na: 

 cíle disertačního výzkumu, 
 teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu, 
 proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity. 

Při posouzení dosavadní odborné činnosti se zvláště přihlíží k tomu, zda se uchazečovy 
odborné publikace (články, statě) vztahují k tématu připravované disertační práce. 
 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:  

 otázky demokracie a politického řádu  
 historie idejí: významné události českých a světových dějin z hlediska praktické 

působnosti politických idejí  
 
Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (FSV UK), e-mail: 
blanka.richova@fsv.cuni.cz. Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s kontaktní osobou na 
FF UK. Kontaktní osobou je doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. (e-mail: milan.znoj@ff.cuni.cz). 
 
 
SOCIAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOLOGY OF WORK (AJ): SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE A 
PSYCHOLOGIE PRÁCE 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské  
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/1 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0   
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 1/1 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Sociální psychologie a psychologie práce je placený program; 
roční poplatek za studium činí 2000 Kč.  

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
  
obsah, předmět přijímací zkoušky:  
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1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o 
tematickém záměru a metodologických souvislostech disertační práce a prokázání 
kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů  

2. posouzení dosavadní odborné činnosti v oboru doktorského studia a oborových 
znalostí: 0–30 bodů 

 
Tematické zaměření připravovaných disertačních projektů vychází z profilujícího 
vědecko-výzkumného zaměření katedry psychologie – Progres Q15: 
Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu 
aktérů a institucí, který akcentuje vědecko-výzkumné a metodologické zaměření na 
celoživotní vývoj člověka a jeho jednotlivé fáze (dětství, dospělost, stáří), na otázky osobní 
pohody a psychické odolnosti v různých souvislostech fungování člověka, na protektivní a 
rizikové faktory vývoje od dětství do dospělosti (včetně delikvence), na různé oblasti kvality 
života ve zdraví a v nemoci, v pracovním procesu a organizačním prostředí, v procesech 
seberealizace či měnících se podmínek komunikačních médií nebo otázek optimálního 
stárnutí. Dílčí úkoly mohou také souviset s psychologickou diagnostikou a intervencemi, 
protože výstupy mají představovat jak poznatky základního výzkumu, sloužící k rozvoji 
obecné teorie celoživotního vývoje, tak aplikované výsledky a zpracování návrhu 
preventivních a intervenčních postupů pro zvýšení úrovně kvality života člověka v hlavních 
vývojových etapách i v nejvýznamnějších životních situacích. Počítá se se zaměřením na 
vybrané profesní skupiny – např. učitelé, lékaři, pomáhající profese aj. Hlavní cíle dílčích 
projektů směřují k úspěšné adaptaci a k efektivnímu fungování člověka v měnícím se světě a 
multikulturní společnosti. Analyzovány jsou jak vnější okolnosti (společenské a situační 
faktory), tak samotní aktéři (osobnostní faktory). 
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní 
oborové rady je doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (e-mail: ilona.gillernova@ff.cuni.cz). 
 
 
TRANSLATION STUDIES (AJ): TRANSLATOLOGIE  
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské   
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/2 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 2/2 
doba studia: 4 roky 

Jazyk výuky je angličtina. Translatologie je placený program; roční poplatek za studium 
činí 2000 Kč.  

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky 

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů 
2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče a jeho překladatelské 

praxe: 0–15 bodů 
3. prokázání znalostí translatologických výzkumů, teorie a metodologie (v souvislosti 

s projektem a na základě uchazečem předloženého seznamu; alespoň tři položky se 
musejí týkat československých/středoevropských teorií) 0–15 bodů 
 

doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:   
 Translation and reception of Czech verbal/audiovisual production in other cultures 
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 Ideology in translation (selection, method, censorship) 

 Role of translation in the evolution of a culture 

 Socio-semiotic aspects of translation 

 Intersemiotic aspects of translation 

 In/direct translation and World Literature 

 Translating from/into minor cultures 

 Translation in the digital age 

 Economic globalisation and translation 

 Historiography of Translation Studies 

Uchazeč může volit zaměření disertačního projektu i mimo doporučené tematické okruhy, 
důrazně však doporučujeme, aby téma předem konzultoval s předsedou příslušné oborové 
rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Jana Králová, CSc., e-mail: 
jana.kralova@ff.cuni.cz. 
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