Studijní program:

Teoretické právní vědy – Evropské právo

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 0
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 0

Forma: kombinovaná

Počet přijatých v minul. akad. roce: 2
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Evropské právo“ je
vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických pracovníků s vědeckým
přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti evropského práva.
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Evropské právo“ si
studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oboru tím, že se pomocí
praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.

U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Evropské právo“ si
studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva. Absolvent je schopen
ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz je kladen na
konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce, ve které
absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to pomocí
vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány prostřednictvím

kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační práce, která,
resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 2
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 3

Forma: kombinovaná
Počet přijatých v minul. akad. roce: 9
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 12

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční
věda“ je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických pracovníků
s vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti finančního
práva a finanční vědy. Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy –
Finanční právo a finanční věda“ si studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti
z oboru tím, že se pomocí praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního
oboru.
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní

především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Finanční právo
a finanční věda“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva.
Absolvent je schopen ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz
je kladen na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce,
ve které absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to

pomocí vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány
prostřednictvím kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační
práce, která, resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 2
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 3

Forma: kombinovaná
Počet přijatých v minul. akad. roce: 9
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 12

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční
věda“ je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických pracovníků
s vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti finančního
práva a finanční vědy. Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy –
Finanční právo a finanční věda“ si studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti
z oboru tím, že se pomocí praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního
oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.

Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Finanční právo
a finanční věda“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva.
Absolvent je schopen ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz
je kladen na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce,
ve které absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to
pomocí vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány
prostřednictvím kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační
práce, která, resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 2
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 3

Forma: kombinovaná
Počet přijatých v minul. akad. roce: 9
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 12

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční
věda“ je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických pracovníků
s vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti finančního

práva a finanční vědy. Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy –
Finanční právo a finanční věda“ si studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti
z oboru tím, že se pomocí praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního
oboru.
Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči

zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Finanční právo
a finanční věda“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva.
Absolvent je schopen ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz
je kladen na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce,
ve které absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to
pomocí vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány
prostřednictvím kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační
práce, která, resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Občanské právo

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 2
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2

Forma: kombinovaná
Počet přijatých v minul. akad. roce: 12
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 14

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Občanské právo“ je
vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických pracovníků s vědeckým
přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti občanského práva.
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Občanské právo“ si
studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oboru tím, že se pomocí
praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Občanské právo“ si
studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva. Absolvent je schopen
ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz je kladen na
konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce, ve které
absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to pomocí
vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány prostřednictvím
kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační práce, která,
resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Obchodní právo

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 3
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 3

Forma: kombinovaná

Počet přijatých v minul. akad. roce: 5
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 5

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Obchodní právo“ je
vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických pracovníků s vědeckým
přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti obchodního práva.
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Obchodní právo“ si
studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oboru tím, že se pomocí
praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky

v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Obchodní právo“ si
studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva. Absolvent je schopen
ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz je kladen na
konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce, ve které
absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to pomocí
vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány prostřednictvím
kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační práce, která,
resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 1
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 4

Forma: kombinovaná
Počet přijatých v minul. akad. roce: 3
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 4

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení“ je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických
pracovníků s vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Absolvent doktorského studijního
programu „Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení“ si
studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oboru tím, že se pomocí
praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Pracovní právo a
právo sociálního zabezpečení“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním
oboru práva. Absolvent je schopen ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho
rozvoji. Důraz je kladen na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání
disertační práce, ve které absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané
problematiky, a to pomocí vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou
ověřovány prostřednictvím kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím
písemné disertační práce, která, resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské právo

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 1
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 1

Forma: kombinovaná

Počet přijatých v minul. akad. roce: 4
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 4

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské
právo“ je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických pracovníků s
vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti právních dějin a
římského práva. Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy –
Právní dějiny a římské právo“ si studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti z
oboru tím, že se pomocí praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního
oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní

především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Právní dějiny a římské
právo“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva. Absolvent
je schopen ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz je kladen
na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce, ve které
absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to pomocí

vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány prostřednictvím
kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační práce, která,
resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Právo životního prostředí

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 1
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2

Forma: kombinovaná

Počet přijatých v minul. akad. roce: 2
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Právo životního prostředí“
je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických pracovníků s vědeckým
přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti práva životního prostředí.
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Právo životního
prostředí“ si studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oboru tím, že se
pomocí praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.

Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Právo životního
prostředí“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva.
Absolvent je schopen ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz
je kladen na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce,
ve které absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to
pomocí vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány
prostřednictvím kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační
práce, která, resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Správní právo a správní věda

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 1
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2

Forma: kombinovaná

Počet přijatých v minul. akad. roce: 3
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 4

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Správní právo a správní
věda“ je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických pracovníků s

vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti správního práva
a správní vědy. Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy –
Správní právo a správní věda“ si studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti z
oboru tím, že se pomocí praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního
oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.

Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Správní právo a
správní věda“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva.
Absolvent je schopen ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz
je kladen na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce,
ve které absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to
pomocí vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány
prostřednictvím kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační
práce, která, resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 4
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 5

Forma: kombinovaná
Počet přijatých v minul. akad. roce: 2
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 4

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a
sociologie práva“ je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických
pracovníků s vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti
teorie, filozofie a sociologie práva. Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické
právní vědy – Teorie, filozofie a sociologie práva“ si studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a
prohlubuje znalosti z oboru tím, že se pomocí praktických zkušeností pokouší vytvářet
teoretickou bázi vědního oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním

programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Teorie, filozofie a
sociologie práva“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva.
Absolvent je schopen ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz
je kladen na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce,
ve které absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to
pomocí vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány
prostřednictvím kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační
práce, která, resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 2
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2
Forma: kombinovaná
Počet přijatých v minul. akad. roce: 4
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 7

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Trestní právo,
kriminologie a kriminalistika“ je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků
a akademických pracovníků s vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických
problémů z oblasti trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Absolvent doktorského
studijního programu „Teoretické právní vědy – Trestní právo, kriminologie a kriminalistika“
si studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oboru tím, že se pomocí
praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.

Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Trestní právo,
kriminologie a kriminalistika“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním
oboru práva. Absolvent je schopen ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho
rozvoji. Důraz je kladen na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání
disertační práce, ve které absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané
problematiky, a to pomocí vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou
ověřovány prostřednictvím kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím
písemné disertační práce, která, resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Teoretické právní vědy – Ústavní právo a státověda

Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 1
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2

Forma: kombinovaná

Počet přijatých v minul. akad. roce: 2
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 3

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: čeština
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Charakteristika oboru
Cílem doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Ústavní právo a
státověda“ je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických pracovníků s
vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických problémů z oblasti ústavního práva
a státovědy. Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Ústavní
právo a státověda“ si studiem zvyšuje kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti z oboru tím,
že se pomocí praktických zkušeností pokouší vytvářet teoretickou bázi vědního oboru.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.

U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů mezi
jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.
Informace o uplatnění absolventů
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Ústavní právo a
státověda“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v tomto vědním oboru práva.
Absolvent je schopen ve vědním oboru vědecky pracovat a přispívat tak k jeho rozvoji. Důraz
je kladen na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je napsání disertační práce,
ve které absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky, a to
pomocí vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány

prostřednictvím kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační
práce, která, resp. její část, musí být publikována.

Studijní program:

Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context
Forma: prezenční
Počet přijatých v minul. akad. roce: 0
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 0

Forma: kombinovaná
Počet přijatých v minul. akad. roce: 0
Počet přihlášených v minul. akad. roce: 0

Standardní doba studia: 4 roky
Jazyk výuky: anglický
Forma přihlášky: elektronická, listinná

Poplatek za studium v anglickém jazyce ve studijním programu Theoretical Legal Sciences –
Law and Legal Theory in European Context:

600,- €/akademický rok

Charakteristika oboru:
Cílem doktorského studijního programu „Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory
in European Context” je vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a akademických
pracovníků s vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických problémů v oblasti
jednoho, příp. více, vědních právních oborů. Absolvent doktorského studijního programu
„Theoretical Legal Sciences – Law and Legal Theory in European Context” si studiem zvyšuje
kvalifikaci a rozšiřuje a prohlubuje znalosti z určitého právního vědního oboru tím,
že se pomocí praktických zkušeností pokouší vytvářet jeho teoretickou bázi.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení
Přijímací zkouška je jednokolová a ústní. Vykonává se zásadně v českém nebo slovenském
jazyce; v případě studia v anglickém jazyce pak v jazyce anglickém. Prověřují se v ní
především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci
ve zvoleném programu.
U přijímací zkoušky lze získat maximálně 60 bodů. Celkový bodový zisk uchazeče sestává
z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Rozložení bodů
mezi jednotlivé části přijímací zkoušky je následující:


odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -20 bodů);



bonifikace za konkrétnější představu o obsahu studia co se zapojení do vědeckých
projektů a mezinárodní spolupráce týče, provázání tématu disertační práce
s výzkumným profilem školícího pracoviště, souhlas školitele s vedením
plánovaného projektu disertační práce (0-10 bodů);



posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);



prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní
závěrečné zkoušky z předmětného vědního oboru v magisterském studijním
programu, u nestátnicových vědních oborů v rozsahu postupové zkoušky
v magisterském studijním programu. V případě studia v cizím jazyce - prokázání
znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v širším kontextu projektu
disertační práce (0-20 bodů).

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů.
Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí ke studiu. Fakulta rozešle uchazečům rozhodnutí do vlastních rukou
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči
zasláno též prostřednictvím studijního informačního systému, pokud s tím uchazeč vysloví
v přihlášce ke studiu souhlas.

Informace o uplatnění absolventů:
Absolvent doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy – Law and Legal Theory
in European Context“ si studiem rozšiřuje a prohlubuje kvalifikaci v určitém právním vědním
oboru. Absolvent je schopen vědecky pracovat a přispívat tak k rozvoji příslušného vědního
právního oboru. Důraz je kladen na konzultace s příslušným školitelem. Základním cílem je
napsání disertační práce, ve které absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané
problematiky, a to pomocí vědecké metody práce. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou
ověřovány prostřednictvím kontrol studia z jednotlivých předmětů a prostřednictvím
písemné disertační práce, která, resp. její část, musí být publikována.

