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Opatření děkana č. 3/2009
Organizace studia v doktorském studijním programu
V návaznosti na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze, zejména podle
článku 19 odst. 2, druhá věta, stanovím následující podrobnosti o organizaci studia
v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy:
§1
Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) je akreditován
doktorský studijní program Teoretické právní vědy.
§2
Forma studia je prezenční nebo kombinovaná. Probíhá v akreditovaných studijních
oborech : Evropské právo; Finanční právo a finanční věda; Mezinárodní právo; Mezinárodní
právo soukromé a právo mezinárodního obchodu; Občanské právo (zahrnující též civilní
proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům); Obchodní právo; Pracovní právo a
právo sociálního zabezpečení; Právní dějiny a římské právo; Právo životního prostředí;
Správní právo a správní věda; Teorie, filozofie a sociologie práva; Trestní právo, kriminologie
a kriminalistika; Ústavní právo a státověda.
§3
Standardní doba studia je 3 roky.
§4
Studium v doktorském studijním programu probíhá podle schváleného individuálního
studijního plánu (dále jen „ISP“) pod vedením školitele.
§5
Akademický senát fakulty může stanovit další podmínky pro přijetí ke studiu v
doktorském studijním programu. Může rovněž stanovit počet přijímaných pro příslušný
akademický rok.
§6
K přihlášce při přijímacím řízení předkládá žadatel projekt své zamýšlené disertační
práce v rozsahu cca tří stran textu (1 strana = 1800 znaků) podepsané akademickým
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pracovníkem fakulty – předpokládaným školitelem. Seznam školitelů je zveřejněn na úřední
desce fakulty.
§7
Studentem se stává ten, kdo se zapíše ke studiu nejpozději do 31. října kalendářního
roku, ve kterém byl ke studiu přijat .
§8
Student je povinen požádat do konce zimního semestru akademického roku, ve kterém
se zapsal ke studiu, o schválení tématu disertační práce a ustanovení školitele.
Za školitele navrhne student zpravidla akademického pracovníka fakulty, který mu
podepsal projekt disertační práce předkládaný spolu s přihláškou během přijímacího řízení dle
§ 6.
§9
Oborová rada fakulty (dále jen „oborová rada“) projednává a schvaluje navržená
témata disertačních prací. Oborová rada schvaluje školitele a navrhuje děkanovi jejich
jmenování na svém nejbližším zasedání.
§ 10
ISP schvaluje na návrh školitele oborová rada. Návrh ISP předkládá školitel oborové
radě do jednoho měsíce po svém jmenování. Jeho plnění hodnotí oborová rada jednou ročně,
vždy po skončení hodnoceného akademického roku. Vychází přitom z návrhu školitele.
Roční hodnocení schvaluje oborová rada. Závěrem hodnocení je konstatování, že student:
a) plní individuální studijní plán (hodnocení A) nebo
b) bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního plánu (hodnocení B)
nebo
c) nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu (hodnocení C). Tato skutečnost se
posuzuje tak, že se studium ukončuje.
§ 11
Obligatorní součástí schváleného ISP každého studenta jsou tyto zkoušky:
a) Obecné základy právní vědy
Zkoušky probíhají v termínech: červen a září
b) 2 jazykové zkoušky – volba výběru náleží studentovi. Zkoušky se konají z těchto jazyků:
anglický, francouzský, italský, německý, ruský, španělský.
Termíny zkoušek z jazyků se stanovují průběžně.
Konkrétní lhůty pro složení zkoušek stanoví studentovi jeho školitel v ISP.
§ 12
Změnu studijního oboru nebo změnu tématu disertační práce může, na základě žádosti
studenta, doporučení školitele a po souhlasu oborové rady, povolit děkan.

2

(stejnopis)
§ 13
Zúžení, popřípadě zpřesnění tématu disertační práce, může povolit předseda oborové rady po
vyjádření školitele.
§ 14
Student může vykonat státní doktorskou zkoušku až po vykonání zkoušek uvedených
v § 11. Lhůtu pro její složení mu stanoví školitel v ISP. Spolu s přihláškou ke státní
doktorské zkoušce předloží student teze své disertační práce v rozsahu cca 15 stran (1 strana
= 1800 znaků), které podepsal školitel.
§ 15
Státní doktorská zkouška se koná před nejméně tříčlennou komisí.Předsedu a členy
komise jmenuje děkan po projednání v oborové radě. Členem komise je též školitel.Alespoň
jeden člen komise není členem akademické obce fakulty.
Komise se usnáší v neveřejném zasedání nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů.
§ 16
Disertační práce musí být zpracována v rozsahu nejméně 150 stran (1 strana = 1800
znaků) vlastního textu. Předkládá se v českém jazyce, ve kterém probíhá rovněž její obhajoba
(pokud nejde o případ uvedený v § 18). Rovnocenně s českým jazykem může být používán
slovenský jazyk.
Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky
přijaté k uveřejnění.
Student vypracuje disertační práci a v tištěné podobě, svázanou v pěti vyhotoveních ji
odevzdá na studijní oddělení fakulty. Současně odevzdá jeden její stejnopis na technickém
nosiči dat (CD, DVD) ve formátu doc. nebo rtf. Všechna vyhotovení budou v pevné vazbě.
Každá disertační práce musí obsahovat abstrakt v českém a anglickém jazyce
v rozsahu nejméně tří stran textu. Totožný abstrakt student odevzdá současně v samostatné
podobě, a to při odevzdání práce na studijním oddělení fakulty.
Zveřejňování disertačních prací se řídí § 47b zákona č.111/1998 Sb., o vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob zveřejnění disertačních prací stanoví zvláštní opatření děkana (Pokyn č.
1/2006).
§ 17
Obhajoba disertační práce se koná až po úspěšném složení státní doktorské zkoušky, a
to před nejméně pětičlennou komisí. Předsedu a členy komise jmenuje děkan po projednání
v oborové radě. Členem komise je též školitel. Alespoň jeden člen komise není členem
akademické obce fakulty.
Komise, zpravidla na návrh školitele, ustanoví dva oponenty, kteří vypracují posudky.
Alespoň jeden z oponentů není členem akademické obce fakulty. Oponenti jsou rovněž členy
komise. Komise je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech členů komise.
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Obhajoba disertační práce sestává z veřejné obhajoby disertační práce a neveřejného
zasedání komise, která rozhoduje tajným hlasováním o výsledku obhajoby. K úspěšné
obhajobě se vyžaduje nadpoloviční většina kladných hlasů všech členů komise.
Pokud komise stanovila klasifikaci „neprospěl“, určí, zda je nutné práci přepracovat
nebo doplnit. Opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců, oponenti se v posudcích
znovu vyjádří k úrovni přepracování popřípadě doplnění práce.
Úspěšnou obhajobou disertační práce se studium v doktorském studijním programu
ukončuje.
§ 18
Výuka je akreditována též v anglickém jazyce. Forma studia je prezenční nebo
kombinovaná. Standardní doba studia je tři roky.
Na žádost studenta, doporučení školitele, se souhlasem oborové rady a děkana
probíhá studium podle schváleného ISP v těchto studijních oborech:
Administrative Law and Administrative Science; Business Law; Civil Law (Civil Procedure,
Family Law,Intellectual Property Law); Constitutional Law and Politics; Criminal Law,
Criminology and Criminalistics; Employment Law and Social Security Law; Environmental
Law; European Law; Financial Law and Financial Science; History of Law and Roman Law;
International Law;. Private International Law and International Trade Law; Theory,
Philosophy and Sociology of Law.
Ustanovení tohoto opatření se pro studium v anglickém jazyce použije přiměřeně.
Toto studium je zpoplatněno – ad § 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách,ve znění pozdějších předpisů.
§ 19
Toto opatření se vztahuje na všechny studenty doktorského studijního programu
Teoretické právní vědy; na studenty, kteří zahájili studium před jeho účinností, se §§ 5-8
nepoužijí.
§ 20
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., v. r.
děkan
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