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8. Odborné požadavky ke studiu 
 

1) Programy akreditované v českém jazyce 
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ANGLICKÝ JAZYK 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): - 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): - 
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 a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů 
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–20 bodů 

 
Je požadována znalost češtiny nebo slovenštiny na úrovni nejméně B2 (podle SERR), tj. uchazeč 
by měl ovládat češtinu natolik, aby mohl číst českou lingvistickou literaturu a sledovat české 
lingvistické přednášky a diskuse. Přijímací zkouška je proto vedena zčásti v češtině a zčásti 
v angličtině. 
 
tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 

• Vyšší roviny anglického gramatického systému (funkční morfologie, syntax, nadvětná 
syntax, lingvistika textu) z teoretického nebo příp. aplikovaného hlediska 

• Historický vývoj angličtiny 
• Pragmatika 
• Analýza diskursu 
• Stylistika 
• Lexikologie 
• Lexikografie 

 
Doporučujeme uchazečům, aby se seznámili s informacemi o doktorském studiu na stránkách 
Ústavu anglického jazyka a didaktiky http://uajd.ff.cuni.cz/. 
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., e-mail: jan.cermak@ff.cuni.cz. 
 

ANGLOFONNÍ LITERATURY A KULTURY 

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): 5/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 6/2 
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: 0–15 bodů 

3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého 

seznamu): 0–15 bodů 

http://uajd.ff.cuni.cz/
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možné tematické okruhy projektu připravované disertační práce (nejedná se o okruhy 
doporučené; oborová rada uchazečům umožňuje individuální volbu): 

• The Picturesque and Historical Novel 
• Power in British and American Gothic Fiction 
• Imaginary Geographies in British and American Romanticism 
• Narratives and Histories of the Settlement of the American West 
• Globalisation in Contemporary Irish Drama 
• Reflections of the "Celtic Tiger" in Contemporary Irish Fiction 
• The Politics of Northern Irish Theatre, 1900–1969 
• Belfast as a Literary Topos 
• Old English Documentary Prose as A Background to Old English Poetry 
• Fabliaux Elements in Middle English Poetry 
• Narrative Theory and the Development of Contemporary Canadian Fiction by Aboriginal 

Writers 
• Tropes of Immigration, Migration and Travel in the History of Canadian Literature 
• Edward Thomas, Robert Frost and the Poetry of Modernism 
• Ideology and Nation in 19th century Irish Poetry 
• Translation as Theme in Twentieth-Century Irish/American/British Poetry 
• Politics on the Restoration Stage 
• Family in the Eighteenth-century Novel 
• Travel Writing and Women 
• History in British Post-war Women's Fiction 
• Theoretical Otherness, Local Color Fiction and Kate Chopin 
• Narrative Space and Thomas Pynchon 

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je prof. Ondřej Pilný, Ph.D., e-mail: ondrej.pilny@ff.cuni.cz. 
 

APLIKOVANÁ LINGVISTIKA SE ZAMĚŘENÍM NA DIDAKTIKU JAZYKA 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/5 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/2 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 12/9 
doba studia: 4 roky 

Přijímací zkouška se pro všechny uchazeče uskuteční distančně formou videokonference. 

 
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): 

mailto:ondrej.pilny@ff.cuni.cz
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• Pojetí vybraného jevu v české germanistice/hispanistice atd. (podle jazykového zaměření 

studenta) a jeho didaktické aplikace 

• 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. Předsedkyní oborové rady je doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc., e-mail: 
ivana.bozdechova@ff.cuni.cz. 
 

ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU 

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): 5/5 
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. Tomáš Klír, Ph.D., e-mail: tomas.klir@ff.cuni.cz. 
 

BLÍZKOVÝCHODNÍ STUDIA 

společný program s Orientálním ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. 
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): 6/1 
doba studia: 4 roky 
 

mailto:ivana.bozdechova@ff.cuni.cz
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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. 
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. 
 

ČESKÉ DĚJINY 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 10/2 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 5/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 12/2 
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 doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., e-mail: jana.cechurova@ff.cuni.cz. 

mailto:daniel.bousek@ff.cuni.cz
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ČESKÝ JAZYK 

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): 3/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 8/4 
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 
 

tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 
• Vybrané kapitoly z gramatiky současné češtiny (s použitím materiálu z Českého národního 

korpusu) 
• Vývoj české gramatiky, ortografie, slovní zásoby (též s použitím korpusového materiálu) 
• Vybrané kapitoly z českého jazykového obrazu světa 
• Mluvená a psaná komunikace v současné češtině 
• Vztahy mezi užíváním češtiny a cizích jazyků v současné komunikaci (např. v rámci 

mezinárodních podniků) 
• Čeština v současných literárních textech 
• Čeština jako cizí jazyk (učebnice, problematika výuky atd.) 

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., e-mail: petr.mares@ff.cuni.cz. 
 

DĚJINY A KULTURY ASIE 

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): 3/0 
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: 0–35 bodů 
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (obhájená magisterská práce, vlastní 

publikace, účast v projektech apod.): 0–15 bodů 
3. prokázání znalosti asijského jazyka v rozsahu nezbytném pro úspěšné naplnění 

disertačního projektu: 0–10 bodů 

Uchazeč o studium v doktorském studijním programu by měl prokázat hluboké znalosti oboru a 
jasnou představu o směru vlastní tvůrčí práce. Zásadní pro studium v tomto programu je znalost 
příslušného asijského jazyka v rozsahu, jenž zaručuje úspěšné naplnění disertačního projektu 
(schopnost pracovat s písemnými prameny, případně provádět samostatně terénní výzkum 
s použitím daného jazyka, schopnost číst v daném jazyce odbornou literaturou a komunikovat 
s odborníky). 
Uchazeč spolu s přihláškou předloží projekt budoucí disertační práce. Součástí projektu je 
uvedení a stručná charakteristika pramenů a seznam odborné literatury k tématu. O projektu se 
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vede v rámci přijímací zkoušky odborná rozprava, v níž se prověřují znalosti obecně 
teoretických základů oboru a orientace v problematice vážící se k připravovanému tématu 
disertační práce. Součástí pohovoru je dále prověření jazykové kompetence (četba a překlad 
krátkého textu v příslušném jazyce). V rámci přijímací zkoušky do doktorského studia komise 
dále posuzuje předchozí odborný vývoj uchazeče, včetně charakteru předchozího studia, 
absolvovanou praxí, eventuálně dosavadní publikační činnost v oboru, případně v oborech 
příbuzných. 
Disertační projekt se doporučuje předem konzultovat s potenciálním školitelem a s předsedkyní 
oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., e-mail: 
olga.lomova@ff.cuni.cz. 
 
Doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce 
(zájemcům o lingvistická témata doporučujeme přihlásit se ke studiu v programu Jazyky zemí 
Asie a Afriky) 
 
a) témata napříč regiony 

• Náboženství a filosofie v Asii 
• Tradiční a moderní literatury v Asii 
• Starověké, středověké, moderní a soudobé dějiny asijských zemí 
• Současná společnost a politika v Asii 

 
b) regiony (případně témata vázaná pouze na jeden region) 
 
Centrální Asie (Mongolsko, Tibet) 

 
Čína 

• Dějiny vědy v Číně 
• Dějiny čínského umění; sběratelství 
• Xinjiang 

 
Indie 

• Bengálský, hindský a tamilský areál 
• Literatura a literární tradice v sanskrtu a středoindických jazycích 

 
Japonsko 

• Intelektuální dějiny Japonska (estetika, etika, politické ideologie) 
• Sociální geografie 

 
Jihovýchodní Asie 

• Politika, náboženství a etnicita v Indonésii a Malajsii 
• Lingvistická antropologie ostrovní jihovýchodní Asie 

 
Korea 
 
Taiwan 
 
Tibet 
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DĚJINY ANTICKÉ CIVILIZACE 

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): 2/1 
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 předsedkyní příslušné oborové rady. Předsedkyní 
oborové rady je doc. Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. e-mail: iva.adamkova@ff.cuni.cz. 

 
DĚJINY ČESKÉ LITERATURY A TEORIE LITERATURY 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/2 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/1 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 4/1 
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. Daniel Vojtěch, Ph.D., e-mail: daniel.vojtech@ff.cuni.cz. 
 

DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 5/2 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 4/2 
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. 
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DIVADELNÍ 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 
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): 1/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 4/2 
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 

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): 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. 
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ETNOLOGIE A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 6/5 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 5/3 
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): 2/1 
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  

(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 
 
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. 
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FILOZOFIE 

společný program s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 5/2 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 4/2 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 10/1 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky: 

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů  
Odborná rozprava je vedena nad předloženým projektem disertační práce, který musí být 
předem konzultován s navrhovaným školitelem. Část rozpravy týkající se tematického 
záměru práce se koná v cizím jazyce, a to angličtině, francouzštině nebo němčině. Jazyk 
volí uchazeč u přijímací zkoušky. 

2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia 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. James Hill, Ph.D., e-mail: james.hill@ff.cuni.cz. 
 
 

FONETIKA 

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): 2/1 
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: 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: 
Téma disertace bude vycházet z výzkumných úkolů pracoviště a ze zaměření předchozího studia 
uchazeče. Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. 
Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D., e-mail: jan.volin@ff.cuni.cz. 
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GERMANOSLAVISTIKA 

mezinárodní doktorský studijní program s dvojím diplomem (double degree) s 
Univerzitou Sapienza 
forma a typ studia: prezenční doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 1 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0 
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 (podle SERR), 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 

• 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 
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GERMÁNSKÉ A SEVERSKÉ JAZYKY A LITERATURY 

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): 1/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 9/6 
doba studia: 4 roky 

Přijímací zkouška se pro všechny uchazeče uskuteční distančně formou videokonference. 

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. 
 

HISTORIE/OBECNÉ DĚJINY 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 10/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 9/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 8/1 
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 prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D., e-mail: vaclav.horcicka@ff.cuni.cz. 
 

HUDEBNÍ VĚDA 

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): 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 a publikační činnosti uchazeče: 0–15 bodů 
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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. 
 

IBEROAMERIKANISTIKA 

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): 4/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 4/1 
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 a dosavadního studia 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. Markéta Křížová, Ph.D., e-mail: marketa.krizova@ff.cuni.cz. 
 

INFORMAČNÍ VĚDA 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/2 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/1 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 4/2 
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 
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Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady a se svým 
potenciálním školitelem z Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK). Pro disertační 
projekt jsou vítána témata z následujících oblastí: informační chování, výzkumná data, knižní 
kultura, bibliometrie a nová média. 
 
Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Petr Voit, CSc., e-mail: petr.voit@ff.cuni.cz. Kontaktní 
osobou pro doktorské studium na ÚISK je Mgr. Jindřich Marek, Ph.D., jindrich.marek@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 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 0/0 
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 

 
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. 
 
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): 2/1 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/0 
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. 
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KLASICKÁ FILOLOGIE 

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): 4/1 
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 a dosavadního studia 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 doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc., e-mail: dagmar.muchnova@ff.cuni.cz. 
 

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ 

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): 4/4 
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 (rozprava o tematickém 
záměru s důrazem na metodologické souvislosti disertačního projektu a prokázání 
kompetence uchazeče k jeho řešení projektu): 0–30 bodů 

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

 
Projekt disertační práce: projekt v rozsahu 5–8 normostran má doložit důkladnou 
orientovanost autora v řešené problematice (na základě odborných domácích i zahraničních 
zdrojů a zároveň odborné aktivity uchazeče). V projektu je třeba jasně formulovat výzkumný 
problém a z toho plynoucí cíle disertační práce, předložit adekvátní metodologické zpracovaní 
výzkumu a jasně deklarovat vědecký a případně praktický přínos projektu. 
 
Tematické zaměření disertačních projektů vychází z vlastního námětu, který odráží aktuální 
problematiku psychologické teorie, metodologie či praxe. 
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady nebo uvedenou 
kontaktní osobou. Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., e-mail: 
tomas.nikolai@ff.cuni.cz. 
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KORPUSOVÁ A TEORETICKÁ LINGVISTIKA 

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): 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. 
 

LATINSKÁ MEDIEVISTIKA A NOVOLATINSKÁ STUDIA 

společný program s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. 
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): 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 a dosavadního studia 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 doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D., e-mail: lucie.dolezalova@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 teorie množin, metamatematiky, neklasických logik a případně 
interakce nebo historie těchto disciplín. Dále by měli mít na paměti, že pro doktorské studium 
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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. 
 

MODERNÍ HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY 

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): 3/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 7/1 
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 prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., e-mail: ivan.jakubec@ff.cuni.cz; 
ivan.jakubec@ruk.cuni.cz. 
 

OBECNÁ A SROVNÁVACÍ LITERATURA (KOMPARATISTIKA) 

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 

 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A., e-mail: josef.vojvodik@ff.cuni.cz. 
 

OBECNÁ LINGVISTIKA 

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): 5/1 
doba studia: 4 roky 

Přijímací zkouška se pro všechny uchazeče uskuteční distančně formou videokonference. 

přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky: 
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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 jazyků a diskurzů 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 s Pedagogickou fakultou UK 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/1 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/1 
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: 
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 (Jaroslav.kota@ff.cuni.cz) a PhDr. 
Martin Strouhal, Ph.D. (martin.strouhal@ff.cuni.cz). 
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POLITOLOGIE 

společný program s Fakultou sociálních věd UK 
forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 4/1 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 4/1 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 4/2 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: dvoukolová 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky: 
 
první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 30 bodů) 
 
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. 
 

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. (milan.znoj@ff.cuni.cz). 
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POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/1 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 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 

 
tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 

• Správní nebo institucionální správa a její písemnosti v českých zemích v průběhu 
historického vývoje 

• Analýza vybraných rukopisů 
• Dějiny rukopisných knihoven 
• Vývoj kalendáře a měření času 
• Analýzy diplomatických, paleografických či správních kategorií 
• Písemná kultura v historickém vývoji českého státu a jeho institucí 
• Výpovědní hodnota písemných a obrazových pramenů 
• Kritika historických pramenů a jejich edice 
• 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. 
 

RELIGIONISTIKA 

forma a typ studia: prezenční doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 3 
počet přijatých v minulém akademickém roce: 2 
předpokládaný počet přijímaných: 3 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky 

1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů 
Nad projektem je veden odborný rozhovor, jenž má prověřit jak znalosti obecně 
teoretických základů oboru, tak i orientaci v problematice vážící se k připravovanému 
tématu disertační práce. Projekt musí kromě jiného obsahovat souhrn stavu bádání 
v daném tématu, seznam dosud prostudované literatury k tématu a metodu a nástin směru 
bádání. 

2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů 
Posuzována bude především diplomová práce, kterou je uchazeč povinen nejpozději dva 
týdny před konáním zkoušky zaslat na adresu radek.chlup@ff.cuni.cz (standardně 
obhájenou práci i s posudky, případně práci připravenou k podání či obhájenou a následně 
přepracovanou). Absolventi UK, jejichž práce je uložena v Repozitáři závěrečných prací, 
práci zasílat nemusejí. 

3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů 
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Požadována je:  
a) hlubší znalost alespoň jednoho náboženského okruhu v rozsahu literatury předepsané 
pro předmět Vybraný náboženský okruh u bakalářské zkoušky z religionistiky na Ústavu 
filosofie a religionistiky FF UK (viz níže);  
b) praktická znalost alespoň jednoho pramenného jazyka tam, kde si to žádá povaha 
projektu. Nebude-li uchazeč s to ji doložit odpovídajícími atesty (například zápočty nebo 
zkouškami) z předchozího studia, budou jeho znalosti ověřeny u přijímací zkoušky. 
V odůvodněných případech je možné znalost pramenného jazyka nahradit jinou 
odborností potřebnou pro studium (psychologie, sociologie apod.). 

 
další požadavky ke zkoušce: 
Uchazeč musí v rámci přijímací zkoušky dále prokázat znalost alespoň dvou světových jazyků, 
přičemž se musí jednat o jazyky ve vztahu k danému projektu relevantní (tj. takové, v nichž je 
danému tématu k dispozici zásadní akademická literatura). Nebude-li uchazeč s to tuto znalost 
doložit odpovídajícími atesty (například zápočty nebo zkouškami) z předchozího studia ani 
přečtením namátkou vybraných cizojazyčných textů přímo u přijímací zkoušky, bude studium 
druhého jazyka zahrnuto do jeho individuálního studijního plánu. Výjimkou jsou případy, kdy se 
přijímací komisi znalost dvou jazyků pro daný projekt nebude jevit jako nepostradatelná.  
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou 
oborové rady je doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D., e-mail: radek.chlup@ff.cuni.cz. 
 
Vybraný náboženský okruh 
Judaismus 

1.  Klein, Guide to Jewish Religious Practice 
2.  Finkelstein, Jews: Their History 
3.  Kugel, Bible as it Was 
4.  Bokser, The Talmud: Selected writing 
5.  Pirkej avot 

 
Křesťanství 

1. McGrath, Christian Theology, německá verze Der Weg der christlichen Theologie 
2. Pokorný, Literární a teologický úvod do NZ 
3. Filipi, Křesťanstvo 
4. Brown, Ježíš v pohledu NZ 
5. Franzen, Malé církevní dějiny 
6. Nový zákon 

 
Islám 

1. Kropáček, Duchovní cesty islámu 
2. Kropáček, Islámský fundamentalismus 
3. Křikavová et al., Islám: ideál a skutečnost 
4. Cook, Muhammad 
5. Korán (Hrbkův úvod a vybrané súry) 

Súry pro zkoušku z islámu - v závorce pořadové číslo (podle Vulgáty); celkem 17 súr (cca 151 
stran): 
(2) Kráva, (4) Ženy, (17) Noční cesta, (18) Jeskyně, (19) Marie, (20) Tá há, (22) Pouť, (24) Světlo, 
(30) Byzantinci, (36) Já sín, (37) Stojící v řadách, (40) Odpouštějící, (53) Hvězda, (55) Milosrdný, 
(76) Člověk, (84) Rozštěpení, (90) Město. 
 
Buddhismus 

1. Williams, Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition 
2. Williams, Mahayana Buddhism 
3. Lopez, Příběh buddhismu 
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4. Fišer, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu 
5. Carrithers, Buddha 

 
Indická náboženství 

1. Flood, Introduction to Hinduism 
2. Fuller, Camphor Flame 
3. Zbavitel et al., Bohové s lotosovýma očima 
4. Fišer, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu 
5. Carrithers, Buddha 
6. Gaur-Singh, Sikhismus 

 
Náboženství Řecka 
BS: Louise Bruit-Zaidman - Pauline Schmitt-Pantel, Religion in the Ancient Greek City, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992. Nebo francouzský originál La religion grecque (Paris: Armand 
Colin Editeur, 1989). 
WB: Walter Burkert, Greek Religion, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985. Nebo 
německý originál Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart: Verlag 
W. Kohlhammer, 1977. Hvězdičkou jsou označeny kapitoly z W. Burkerta, které daná témata 
probírají velmi podrobně, a u nichž se tudíž neočekává znalost obsahu do posledních detailů. 
 
Oblasti: 

1. Mínójsko-mykénské náboženství (WB I 3-4*) 
2. Oběť, úlitba, modlitba (BS 27-45, WB II 1-3*) 
3. Očista, hlavní typy znečištění, farmakos, rituální čistota, smrt, nemoc šílenství (WB II 4) 
4. Svatyně, chrám, posvátný okrsek, kněží (BS 46-62, WB II 5-6) 
5. Slavnosti, typy obřadů, základní náboženské svátky (BS 102-111, WB II 7 a V 2) 
6. Věštění (BS 121-128, WB II 8) 
7. Rity přechodu (BS 63-79, WB V 3.4, V 2.2 [část o Arrhéforiích]) 
8. Kult mrtvých, héróové, chthonická božstva (WB IV*) 
9. Mystéria, orfismus (WB VI*). 
10. Filosofické náboženství (WB VII*). 
 

Náboženství Říma 
1. Beard et al., Religions of Rome, 2 vols. 
2. Dumézil, Archaic Roman Religion, 2 vols. 

 
Náboženství Keltů, Germánů a Slovanů 

1. Edda (přel. L. Heger) 
2. Sturlusson, Edda – Sága o Ynglinzích, s. 7–133 
3. Váňa, Svět slovanských bohů a démonů  

 
 i) Anglická varianta 

 4. Gantz, Early Irish Myths and Sagas  
 5. Mac Cana, Celtic Mythology  
 6. Green, Exploring the World of the Druids  
 7. Turville-Petre, Myths and Religion of the North  
 

ii) Francouzská varianta 
 4. Guyonvarc’h, Textes mythologiques irlandais  
 5. Vries, La religion des Celtes  
 6. Derolez, Les dieux et la religion des Germains  
 
iii) Německá varianta 
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 4. Vries, Keltische Religion  
 5. Derolez, Götter und Mythen der Germanen 

 
Náboženství Syropalestiny a Mezopotámie 

1. Mýty staré Mezopotámie 
2. Epos o Gilgamešovi 
3. Ringgren, Religions of the Ancient Near East 
4. Bottéro, Religion in Ancient Mesopotamia 
5. Ugaritic Narrative Poetry 
6. Popko, Religions of Asia Minor 

 

ROMÁNSKÉ JAZYKY 

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): 1/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 4/1 
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. Petr Čermák, Ph.D., e-mail: petr.cermak@ff.cuni.cz. 
 

ROMÁNSKÉ LITERATURY 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 7/0 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 6/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 7/1 
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. Předsedkyní 
oborové rady je doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D., e-mail: eva.berankova@ff.cuni.cz. 
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SLOVANSKÉ FILOLOGIE 

společný program se Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. 
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): 4/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 9/3 
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 a dosavadního studia uchazeče: 0–15 bodů 
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů 

 
tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 

• Paleoslavistika 

• Komparativní nebo kontrastivní slovanská jazykověda (v synchronním či diachronním 

pohledu) 

• Struktura a fungování jazykového systému jednoho ze slovanských jazyků na jednotlivých 

rovinách v synchronii nebo diachronii 

• Stylistika, pragmatika, diskursní a textová lingvistika na materiálu slovanských jazyků 

• Užívání národních, regionálních či menšinových slovanských jazyků v synchronii nebo 

diachronii 

• Jazyková situace ve státech se slovanským státním jazykem nebo slovanskou etnickou 

komponentou nebo se slovanským jazykem jako jazykem komunikace 

• Slovansko-slovanský jazykový kontakt včetně překladu a akvizice slovanských jazyků jako 

druhých (dalších, cizích) 

• Areálový slovansko-neslovanský (zejména baltský) kontakt 

• Typologická charakteristika slovanských jazyků 

Doktorandské projekty staví na areálovém, srovnávacím či typologickém pojetí se širším 
záběrem kulturně-historickým a sociálně-politickým. Za klíčový je považován kontext český, a to 
z hlediska zkoumaného materiálu a/nebo z hlediska metodologie. 
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s vybraným předpokládaným školitelem a s 
předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., 
e-mail: hana.gladkova@ff.cuni.cz. 
 

SLOVANSKÉ LITERATURY 

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): 3/0 
předpokládaný počet přijímaných (prezenční/kombinované): 7/1 
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 
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3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů 
 
doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce: 
Přednost mají projekty s literárněvědnou tematikou (zaměřené na problematiku slovanských a 
baltských literatur, interkulturní literární vědy s těžištěm či východiskem ve slovanském 
literárním a kulturním kontextu a na problematiku literatur v rámci oboru východoevropských, 
jihovýchodoevropských a středoevropských literatur), projekty s historickou tematikou jsou 
přijímány pouze při prokázání jejich mimořádné kvality. 
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní 
oborové rady je doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, Ph.D., CSc., e-mail: 
alenka.dolezalova@ff.cuni.cz. 
 

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE PRÁCE 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 4/1 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/1 
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 (rozprava o tematickém 
záměru s důrazem na metodologické souvislosti disertačního projektu a prokázání 
kompetence uchazeče k jeho řešení projektu): 0–30 bodů 

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

Projekt disertační práce: projekt v rozsahu 5–8 normostran má doložit důkladnou 
orientovanost autora v řešené problematice (na základě odborných domácích i zahraničních 
zdrojů a zároveň odborné aktivity uchazeče). V projektu je třeba jasně formulovat výzkumný 
problém a z toho plynoucí cíle disertační práce, předložit adekvátní metodologické zpracovaní 
výzkumu a jasně deklarovat vědecký a případně praktický přínos projektu. 
 
Tematické zaměření disertačních projektů vychází z vlastního námětu, který odráží aktuální 
problematiku psychologické teorie, metodologie či praxe. 
 
Předsedkyní oborové rady je doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Zvolené téma uchazeč předem 
konzultuje s doc. PhDr. Ilonou Gillernovou, CSc. (ilona.gillernova@ff.cuni.cz) nebo jí pověřeným 
členem příslušné oborové rady. 
 

SOCIOLOGIE 

společný program se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. 
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): 5/3 
doba studia: 4 roky 
 
přijímací zkouška: jednokolová, ústní 
 
obsah, předmět přijímací zkoušky 
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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: 
Oborová rada nevypisuje konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům dává možnost 
individuální volby. Program umožňuje kromě tematického zaměření v oboru sociologie také 
specializaci na některá kriminologická témata. Obecně je možno vycházet z výzkumného 
programu katedry, zejména PROGRES. 
 
Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady nebo s 
potencionálními školiteli. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., e-mail: 
jiri.burianek@ff.cuni.cz. 
 

TRANSLATOLOGIE 

forma a typ studia: prezenční doktorské, kombinované doktorské 
počet přihlášených v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 2/1 
počet přijatých v minulém akademickém roce (prezenční/kombinované): 1/1 
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 (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 

• 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 překladu / tlumočení 

• Projevy cizosti v překladu neliterárního textu 

• Problematika právního a institucionálního překladu 

• Terminologické zdroje a odborný překlad 

• Překlad do cizího jazyka – praxeologická hlediska 

 
Projekt by měl obsahovat: charakteristiku širšího problémového okruhu, do něhož zvolená 
tematika náleží, základní teoretická východiska, představu o cíli a struktuře disertace, formulaci 
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výzkumného problému a uvažované metodologické postupy. Obhajoba projektu zahrnuje 
prokázání základního přehledu v translatologických pojmech a metodologii výzkumu v dané 
oblasti. Předpokládaný rozsah projektu: 9 000–11 000 znaků včetně mezer. 
 
Uchazeč může volit zaměření disertačního projektu i mimo doporučené tematické okruhy, vždy s 
důrazem na evropské jazyky a kultury. Důrazně však doporučujeme, aby téma předem 
konzultoval s předsedou příslušné oborové rady a zamýšleným školitelem. 
 
Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D., e-mail: tomas.dubeda@ff.cuni.cz. 
 

UČITELSTVÍ – DIDAKTIKA DĚJEPISU 

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): 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. 
 

ŽIDOVSKÁ STUDIA 

společný program s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. 
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): 5/1 
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. 
Podmínkou je také znalost pramenného jazyka 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 
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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, 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. Pavel Sládek, Ph.D., e-mail: pavel.sladek@ff.cuni.cz. 
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