
1 
 

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu  
v akademickém roce 2018/2019 

 

Kontaktní osoba:   Bc. Adéla Hrubešová  

Telefon:    +420 221 005 205       

E-mail:     hrubesoa@prf.cuni.cz  

Termín podání přihlášky:   30. 4. 2018  

Termín přijímací zkoušky:  7. 6. 2018  

Náhradní termín přijímací zkoušky: 19. 6. 2018  

 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 

Poplatek za elektronickou formu přihlášky (Kč):  500,- Kč  

Poplatek za listinnou formu přihlášky (Kč):  550,- Kč  

Poznámka:  Poplatek bude uhrazen elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou. 

Podrobnosti k úhradě poplatku budou uchazeči sděleny e-mailem na základě odeslání přihlášky.

    

Ostatní informace 

Den otevřených dveří: 7. 2. 2018  

  

I. Informace o přijímacím řízení 

Pro akademický rok 2018/2019 fakulta otevírá studium v českém jazyce ve všech třinácti studijních 

oborech. Studium v anglickém jazyce otevírá fakulta ve studijních oborech Mezinárodní právo, 

Evropské právo, Právo životního prostředí. 

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti 

výzkumu. Přijímací řízení do doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy“ na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy pro akademický rok 2018/2019 proběhne podle zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách v platném znění (§ 47 a násl.) a Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy. 

Provedení těchto předpisů do podmínek Právnické fakulty UK pro akademický rok 2018/2019 schválil 

Akademický senát Právnické fakulty UK (dále jen AS PF) podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu PF dne 

26. října 2017. 

Přihlášky ke studiu se podávají do 30. 4. 2018 včetně. 

Přihlášky se podávají do některého ze třinácti studijních oborů: 

1. Právní dějiny a římské právo; 

2. Teorie, filozofie a sociologie práva; 

3. Občanské právo (včetně civilního procesu, rodinného práva a práv k nehmotným statkům); 

4. Obchodní právo; 

5. Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu; 

6. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení; 

7. Evropské právo; 

8. Trestní právo, kriminologie a kriminalistika; 
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9. Ústavní právo a státověda; 

10. Finanční právo a finanční věda; 

11. Mezinárodní právo; 

12. Správní právo a správní věda; 

13. Právo životního prostředí. 

  

II. Forma doktorského studijního programu 

Studium se uskutečňuje v prezenční nebo v kombinované formě. 

Děkan PF UK jmenuje zkušební komise, které zkouškou ověří rozsah znalostí a zejména širších 

souvislostí v uchazečem zvoleném studijním oboru. 

V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle 

uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému 

univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku 

na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup 

do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu. 

 

III. Organizace a požadavky přijímací zkoušky 

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 oboru. 

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 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn 

ve veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 

ke studiu. Právnická fakulta UK 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. 
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IV. Termín zkoušek 

Řádný termín:   7. 6. 2018  

Náhradní termín:  19. 6. 2018  

  

Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů 

ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit 

zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium 

v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligatorním důvodem k povolení 

náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští. Žádosti se podávají cestou studijního 

oddělení. 

 

V. Přihláška ke studiu  

Termín pro podání přihlášky 

Podle čl. 4 odst. 2) Řádu přijímacího řízení UK stanovil rektor UK lhůtu pro podání přihlášek svým 

opatřením č. 15/2017. Podle odst. 4 písm. c) tohoto opatření je lhůta pro podání přihlášek ke studiu 

pokud jde o doktorské studijní programy ode dne zveřejnění podmínek přijímacího řízení 

do 30. 4. 2018. 

Náležitosti přihlášky 

Elektronický formulář přihlášky bude od 1. 12. 2017 k dispozici na adrese 

is.cuni.cz/studium/prijimacky. Do přihlášky musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, 

kombinovaná) a studijní obor. Přihlášku (včetně povinných příloh) je nutné v elektronickém systému 

odeslat do 23:59:59 hod. dne 30. 4. 2018.  

Poplatek je splatný do konce lhůty pro podávání přihlášek.  

Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. 

Povinné přílohy, které tvoří nedílnou součást elektronické přihlášky, jsou 

 projekt připravované disertační práce v rozsahu pěti až sedmi tiskových stran 

 strukturovaný životopis 

 seznam odborné četby zaměřené k oboru studia 

 přehled dosavadních odborných aktivit (např. publikační činnost, praxe atd.). 

V záhlaví prvního listu každé přílohy musí být uvedeno jméno uchazeče, obor a název projektu. 

Ze seznamu školitelů pro příslušný obor je uchazeč povinen zvolit si potenciálního školitele a uvést 

svou volbu v přihlášce. Seznam školitelů pro jednotlivé obory je vyvěšen ve veřejné části webové 

stránky PFUK. 

Každou přílohu je nutné k přihlášce vložit samostatně ve formátu pdf. Přihláška ani přílohy 

se netisknou a neposílají poštou s výjimkou úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu 

(u dřívějších absolventů vysvědčení o státní zkoušce); povinnost se nevztahuje na absolventy 
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magisterského studijního programu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kteří absolvovali 

po 1. 1. 2008 (fakulta ověří z databáze absolventů PF UK).  

Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku diplomu uchazeč zašle poštou nejpozději 

do 30. 4. 2018 na adresu: 

Univerzita Karlova 

Právnická fakulta 

Referát doktorského studia 

Nám. Curieových 7 

116 40 Praha 1 

 
V případě podání přihlášky v listinné podobě se výše uvedené přílohy podávají zároveň s přihláškou. 

Pro uchazeče, kteří vykonali státní zkoušku v magisterském studijním programu v podzimním 

termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo 

do 30. září 2018 rozhodnuto, se stanoví období pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně 

podmínek ověřovaných na základě dokladů) do 22. října 2018. Stejné období pro ověřování splnění 

podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče magisterských studijních programů, které navazují 

na bakalářský studijní program, a pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali 

studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2018, a to 

pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách. 

Pokud byly dokumenty o ukončení vysokoškolského studia (diplom a dodatek, příp. vysvědčení) 

vydány jinou vysokou školou, než se sídlem v ČR nebo SR, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, je třeba dodat 

také osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice, nestanoví-li 

mezinárodní smlouva jinak. Rovněž profesní životopis a projekt budoucí písemné práce musí být 

v českém nebo slovenském jazyce; v případě studia v angličtině v jazyce anglickém. 

Forma přihlášky 

Přihlášky se podávají: 

a) v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému Univerzity Karlovy na adrese 

is.cuni.cz/studium/prijimacky, nebo 

b) v listinné podobě na adresu: 

Univerzita Karlova 

Právnická fakulta 

Referát doktorského studia 

nám. Curieových 7 

116 40 Praha 1 

S podáním elektronické přihlášky a s úkony souvisejícími s přijímacím řízením je spojen poplatek 

ve výši 500,-Kč zaplacený v souladu s podmínkami uvedenými v opatření děkana č.2/2017. Poplatek 

se hradí elektronicky bankovním převodem nebo platební kartou na účet PF UK u KB Praha 2, číslo 

účtu 0000868986130237/0100. Variabilní symbol a specifický symbol pro platbu bankovním 

převodem bude zaslán uchazeči emailem na jeho emailovou adresu zadanou v přihlášce. Poplatek je 

splatný bezprostředně po vyplnění přihlášky ke studiu a obdržení emailu s uvedením variabilního 

a specifického symbolu, nejpozději však do 30. dubna 2018. Poplatek se nevrací. 
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Studijní obory v doktorském studijním programu 
v akademickém roce 2018/2019 

 

Obor: Evropské právo (6801V044) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 3 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 3 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je prohloubit znalosti základů evropského práva, získané v rámci magisterského studia, 

včetně teoretických východisek oboru, a získat hlubší specializaci ve vazbách oboru evropského práva 

k disciplínám platného vnitrostátního práva. Absolvent musí v rámci zkoušek a zejména obhajoby 

disertační práce prokázat způsobilost k samostatné vědecké práci a na ni navazující aplikační praxi, 

a to v nadstandardní jazykové vybavenosti v hlavních pracovních jazycích Evropské unie např. 

v angličtině, francouzštině nebo v němčině. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 
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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 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 oboru bude mít hluboké znalosti teoretických a metodologických základů právní vědy 

a specializaci v oboru evropské právo (s případnými vazbami na mezinárodní právo a na ústavní 

právo). Absolvent je schopen působit jako výzkumný pracovník nebo vysokoškolský učitel v oboru 

evropského práva, ale také vykonávat náročné právnické a analytické funkce v orgánech a institucích 

Evropské unie, jakož i v ústředních orgánech státní správy nebo v justici 
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Obor: Evropské právo (6801V044) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 5 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 6 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je prohloubit znalosti základů evropského práva, získané v rámci magisterského studia, 

včetně teoretických východisek oboru, a získat hlubší specializaci ve vazbách oboru evropského práva 

k disciplínám platného vnitrostátního práva. Absolvent musí v rámci zkoušek a zejména obhajoby 

disertační práce prokázat způsobilost k samostatné vědecké práci a na ni navazující aplikační praxi, 

a to v nadstandardní jazykové vybavenosti v hlavních pracovních jazycích Evropské unie např. 

v angličtině, francouzštině nebo v němčině. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  

 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  
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 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 oboru bude mít hluboké znalosti teoretických a metodologických základů právní vědy 

a specializaci v oboru evropské právo (s případnými vazbami na mezinárodní právo a na ústavní 

právo). Absolvent je schopen působit jako výzkumný pracovník nebo vysokoškolský učitel v oboru 

evropského práva, ale také vykonávat náročné právnické a analytické funkce v orgánech a institucích 

Evropské unie, jakož i v ústředních orgánech státní správy nebo v justici. 
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Obor: Finanční právo a finanční věda (6801V045) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 2 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem doktorského studijního oboru Finanční právo a finanční věda je vědecká tvůrčí činnost, 

vzdělávání odborníků a akademických pracovníků s vědeckým přístupem k řešení teoretických 

a praktických problémů z oblasti finančního práva a finanční vědy. Absolvent doktorského studijního 

oboru 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 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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  

 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  
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 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 oboru Finanční právo a finanční věda si studiem rozšiřuje 

a prohlubuje kvalifikaci v tomto oboru práva. Základním cílem je napsání disertační práce, ve které 

absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky a to pomocí vědecké metody 

práce. Absolvent bude schopen vědecky pracovat v oboru Finanční právo a finanční věda a přispívat 

tak k jeho rozvoji. Důraz je kladen na konzultace s příslušným školitelem, navštěvování přednášek 

a rovněž samostudium. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány prostřednictvím ústních 

zkoušek z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační práce, která, resp. její část, 

musí být publikována. 

 

Doktorský studijní obor Finanční právo a finanční věda je vhodný zejména pro akademické pracovníky 

na vysokých školách, pro zaměstnance veřejných institucí (zejména ministerstva financí, zaměstnance 

finančních orgánů, celních orgánů či České národní banky) ale i pro advokáty, soudce, notáře atd. 

se zájmem o prohloubení znalostí v oboru finančního práva a finanční vědy. 
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Obor: Finanční právo a finanční věda (6801V045) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 6 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 7 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem doktorského studijního oboru Finanční právo a finanční věda je vědecká tvůrčí činnost, 

vzdělávání odborníků a akademických pracovníků s vědeckým přístupem k řešení teoretických 

a praktických problémů z oblasti finančního práva a finanční vědy. Absolvent doktorského studijního 

oboru 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 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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  

 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  
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 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 oboru Finanční právo a finanční věda si studiem rozšiřuje 

a prohlubuje kvalifikaci v tomto oboru práva. Základním cílem je napsání disertační práce, ve které 

absolvent zejména zevšeobecňuje praktické znalosti dané problematiky a to pomocí vědecké metody 

práce. Absolvent bude schopen vědecky pracovat v oboru Finanční právo a finanční věda a přispívat 

tak k jeho rozvoji. Důraz je kladen na konzultace s příslušným školitelem, navštěvování přednášek 

a rovněž samostudium. Znalosti, schopnosti a dovednosti jsou ověřovány prostřednictvím ústních 

zkoušek z jednotlivých předmětů a prostřednictvím písemné disertační práce, která, resp. její část, 

musí být publikována. 

 

Doktorský studijní obor Finanční právo a finanční věda je vhodný zejména pro akademické pracovníky 

na vysokých školách, pro zaměstnance veřejných institucí (zejména ministerstva financí, zaměstnance 

finančních orgánů, celních orgánů či České národní banky) ale i pro advokáty, soudce, notáře atd. 

se zájmem o prohloubení znalostí v oboru finančního práva a finanční vědy. 
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Obor: Mezinárodní právo (6801V008) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 0 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 0 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je prohloubit znalosti základů mezinárodního práva získané v rámci magisterského 

programu, včetně teoretických východisek oboru, a získat hlubší specializaci v některých z oblastí 

MPV. Absolvent musí v rámci zkoušek a zejm. obhajoby disertační práce prokázat způsobilost 

k samostatné vědecké práci. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 
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Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů. Maximální 

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 oboru bude mít hluboké znalosti teoretických a metodologických základů právní vědy 

a specializaci v oboru mezinárodní právo veřejné (s případnými mezioborovými vazbami na ústavní 

právo a evropské právo). Absolvent je schopen působit jako výzkumný pracovník nebo vysokoškolský 

učitel v daném oboru, ale také vykonávat náročné právnické a analytické funkce na Ministerstvu 

zahraničních věcí a v dalších ústředních orgánech na úseku mezinárodního práva a mezinárodních 

vztahů, jakož i v mezinárodních vládních a nevládních organizacích. 
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Obor: Mezinárodní právo (6801V008) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 11 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 14 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je prohloubit znalosti základů mezinárodního práva získané v rámci magisterského 

programu, včetně teoretických východisek oboru, a získat hlubší specializaci v některých z oblastí 

MPV. Absolvent musí v rámci zkoušek a zejm. obhajoby disertační práce prokázat způsobilost 

k samostatné vědecké práci. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 
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Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 40 bodů. Maximální 

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 oboru bude mít hluboké znalosti teoretických a metodologických základů právní vědy 

a specializaci v oboru mezinárodní právo veřejné (s případnými mezioborovými vazbami na ústavní 

právo a evropské právo). Absolvent je schopen působit jako výzkumný pracovník nebo vysokoškolský 

učitel v daném oboru, ale také vykonávat náročné právnické a analytické funkce na Ministerstvu 

zahraničních věcí a v dalších ústředních orgánech na úseku mezinárodního práva a mezinárodních 

vztahů, jakož i v mezinárodních vládních a nevládních organizacích. 
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Obor: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (6801V046) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 1 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 1 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je rozšířit a prohloubit teoretické základy oboru, jak studiem matérie mezinárodního 

práva soukromého a práva mezinárodního obchodu, tak i studiem teoretických otázek soukromého 

práva jako obecného základu oboru. Uchazeč má získat znalosti různých přístupů k řešení právních 

problémů tuzemskou i zahraniční právní vědou. Současně má studium napomáhat doktorandovi 

k orientaci v tak flexibilním oboru, jakým je mezinárodní právo soukromé, zejména ve vztahu k právu 

Evropské unie. Nabyté teoretické znalosti mají uchazeči sloužit jako východisko při zpracování 

konkrétní problematiky zvolené za téma disertační práce. Volba tématu má přitom směřovat k řešení 

otevřených právních problémů s cílem posunout poznání v oblasti vědy mezinárodního práva 

soukromého a práva mezinárodního obchodu a na ni navazující aplikační praxe, pokud možno 

s přihlédnutím k výsledkům teorie a praxe v zahraničí, neboť tento obor má s ohledem na obdobná 

řešení v různých právních systémech velmi silné vazby na srovnávací právo. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 
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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 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má profilovat absolventa jako osobnost s hlubokými znalostmi zvolené problematiky 

a s teoretickým zázemím zejména v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního 

obchodu, jakož i obecného soukromého práva. Součástí profilu absolventa SP je jak schopnost 

samostatné tvůrčí činnosti, tak i způsobilost odborné teoretické znalosti aplikovat v praxi. 
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Obor: Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (6801V046) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 3 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 4 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je rozšířit a prohloubit teoretické základy oboru, jak studiem matérie mezinárodního 

práva soukromého a práva mezinárodního obchodu, tak i studiem teoretických otázek soukromého 

práva jako obecného základu oboru. Uchazeč má získat znalosti různých přístupů k řešení právních 

problémů tuzemskou i zahraniční právní vědou. Současně má studium napomáhat doktorandovi 

k orientaci v tak flexibilním oboru, jakým je mezinárodní právo soukromé, zejména ve vztahu k právu 

Evropské unie. Nabyté teoretické znalosti mají uchazeči sloužit jako východisko při zpracování 

konkrétní problematiky zvolené za téma disertační práce. Volba tématu má přitom směřovat k řešení 

otevřených právních problémů s cílem posunout poznání v oblasti vědy mezinárodního práva 

soukromého a práva mezinárodního obchodu a na ni navazující aplikační praxe, pokud možno 

s přihlédnutím k výsledkům teorie a praxe v zahraničí, neboť tento obor má s ohledem na obdobná 

řešení v různých právních systémech velmi silné vazby na srovnávací právo. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 
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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 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má profilovat absolventa jako osobnost s hlubokými znalostmi zvolené problematiky 

a s teoretickým zázemím zejména v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního 

obchodu, jakož i obecného soukromého práva. Součástí profilu absolventa SP je jak schopnost 

samostatné tvůrčí činnosti, tak i způsobilost odborné teoretické znalosti aplikovat v praxi. 
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Obor: Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) 

(6801V047) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 1 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 1 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je také rozšířit a prohloubit teoretické základy oboru jak studiem práv k nehmotným 

statkům, tak i studiem teoretických otázek občanského práva jako obecného základu oboru. Student 

má získat znalosti jak z národní legislativy, tak i ze zahraniční, se zřejmým důrazem na právo Evropské 

unie vztahující se k nehmotným statkům. Současně má studium doktorandovi napomáhat k orientaci 

v aktuálním dění v oboru – neboť zejména spolu s rozvojem internetu se tento obor rozvíjí překotně, 

a to jak z pohledu legislativních změn, tak i teoretických otázek plynoucích z technického rozvoje. 

Nabyté teoretické znalosti mají uchazeči sloužit jako východisko při zpracování konkrétní 

problematiky zvolené za téma disertační práce. Volba tématu má tak směřovat zejména k otevření 

nových diskusních platforem a k nalézání řešení aktuálně vznikajících problematických okruhů. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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:  
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 odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 by měl být osobnost s všestrannými znalostmi práva k nehmotným statkům, a to jak práv 

autorských, tak i práv průmyslových, včetně přesahů do teoretických základů práva občanského, 

jakož i obchodního. Hluboké teoretické znalosti by měl být schopen aplikovat v praxi při řešení 

nových úkolů, jenž před absolventy staví aktuální celospolečenský vývoj. Formulační schopnosti 

a schopnost pregnantní analýzy problému by mu měly umožnit nejen orientaci v stávajících právních 

předpisech, ale i úvahy de lege ferenda. 
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Obor: Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) 

(6801V047) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 15 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 18 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je také rozšířit a prohloubit teoretické základy oboru jak studiem práv k nehmotným 

statkům, tak i studiem teoretických otázek občanského práva jako obecného základu oboru. Student 

má získat znalosti jak z národní legislativy, tak i ze zahraniční, se zřejmým důrazem na právo Evropské 

unie vztahující se k nehmotným statkům. Současně má studium doktorandovi napomáhat k orientaci 

v aktuálním dění v oboru – neboť zejména spolu s rozvojem internetu se tento obor rozvíjí překotně, 

a to jak z pohledu legislativních změn, tak i teoretických otázek plynoucích z technického rozvoje. 

Nabyté teoretické znalosti mají uchazeči sloužit jako východisko při zpracování konkrétní 

problematiky zvolené za téma disertační práce. Volba tématu má tak směřovat zejména k otevření 

nových diskusních platforem a k nalézání řešení aktuálně vznikajících problematických okruhů. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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:  
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 odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 by měl být osobnost s všestrannými znalostmi práva k nehmotným statkům, a to jak práv 

autorských, tak i práv průmyslových, včetně přesahů do teoretických základů práva občanského, 

jakož i obchodního. Hluboké teoretické znalosti by měl být schopen aplikovat v praxi při řešení 

nových úkolů, jenž před absolventy staví aktuální celospolečenský vývoj. Formulační schopnosti 

a schopnost pregnantní analýzy problému by mu měly umožnit nejen orientaci v stávajících právních 

předpisech, ale i úvahy de lege ferenda. 
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Obor: Obchodní právo (6801V014) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 1 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je rozšířit a prohloubit teoretické základy oboru, jak studiem obchodněprávní materie, 

tak i studiem teoretických otázek občanského práva jako obecného základu oboru. Uchazeč má získat 

znalosti různých přístupů k řešení právních problémů tuzemskou právní vědou i zahraniční doktrínou. 

Současně má studium napomáhat doktorandovi k orientaci v tak flexibilním oboru (z hlediska 

legislativních změn), jakým obchodní právo bezesporu je. Nabyté teoretické znalosti mají uchazeči 

sloužit jako východisko při zpracování konkrétní problematiky zvolené za téma disertační práce. 

Volba tématu má přitom směřovat k řešení otevřených, diskusních právních problémů s cílem 

posunout poznání v oblasti vědy obchodního práva a na ni navazující aplikační praxe. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  
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 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má profilovat absolventa jako osobnost s hlubokými znalostmi zvolené problematiky 

a s teoretickým zázemím zejména v oblasti práva obchodního a obecného práva občanského. 

Součástí profilu absolventa SP je jak schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblasti obchodního 

práva, tak i způsobilost odborné teoretické znalosti aplikovat v praxi. 
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Obor: Obchodní právo (6801V014) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 2 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je rozšířit a prohloubit teoretické základy oboru, jak studiem obchodněprávní materie, 

tak i studiem teoretických otázek občanského práva jako obecného základu oboru. Uchazeč má získat 

znalosti různých přístupů k řešení právních problémů tuzemskou právní vědou i zahraniční doktrínou. 

Současně má studium napomáhat doktorandovi k orientaci v tak flexibilním oboru (z hlediska 

legislativních změn), jakým obchodní právo bezesporu je. Nabyté teoretické znalosti mají uchazeči 

sloužit jako východisko při zpracování konkrétní problematiky zvolené za téma disertační práce. 

Volba tématu má přitom směřovat k řešení otevřených, diskusních právních problémů s cílem 

posunout poznání v oblasti vědy obchodního práva a na ni navazující aplikační praxe. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  
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 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má profilovat absolventa jako osobnost s hlubokými znalostmi zvolené problematiky 

a s teoretickým zázemím zejména v oblasti práva obchodního a obecného práva občanského. 

Součástí profilu absolventa SP je jak schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblasti obchodního 

práva, tak i způsobilost odborné teoretické znalosti aplikovat v praxi. 
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Obor: Pracovní právo a právo sociálního (6801V016) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 0 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je rozšířit a prohloubit teoretické základy oborů ingerujících do sociální sféry subjektů, a 

to i studiem teoretických otázek občanského práva jako obecného základu oboru, resp. v případě 

práva sociálního zabezpečení oboru práva správního. Uchazeč má získat obecné znalosti různých 

teoretických přístupů k řešení právních problémů na úrovni české i zahraniční právní nauky. Nabyté 

teoretické znalosti mají uchazeči sloužit jako východisko při zpracování konkrétní problematiky 

zvolené za téma disertační práce. Volba tématu má přitom směřovat k řešení otevřených, diskusních 

právních problémů s cílem posunout poznání v daném oboru a na ni navazující zejména legislativní 

praxe. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  
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 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má vést k výraznějšímu vymezení odborného zaměření absolventa pro jeho další teoretické 

a praktické působení v oboru. 
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Obor: Pracovní právo a právo sociálního (6801V016) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 6 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 6 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je rozšířit a prohloubit teoretické základy oborů ingerujících do sociální sféry subjektů, a 

to i studiem teoretických otázek občanského práva jako obecného základu oboru, resp. v případě 

práva sociálního zabezpečení oboru práva správního. Uchazeč má získat obecné znalosti různých 

teoretických přístupů k řešení právních problémů na úrovni české i zahraniční právní nauky. Nabyté 

teoretické znalosti mají uchazeči sloužit jako východisko při zpracování konkrétní problematiky 

zvolené za téma disertační práce. Volba tématu má přitom směřovat k řešení otevřených, diskusních 

právních problémů s cílem posunout poznání v daném oboru a na ni navazující zejména legislativní 

praxe. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  
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 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má vést k výraznějšímu vymezení odborného zaměření absolventa pro jeho další teoretické 

a praktické působení v oboru. 

  



33 
 

Obor: Právní dějiny a římské právo (6801V048) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 3 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 4 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

1. České a československé právní dějiny 

 

Cílem doktorandského studia je vychovat studenta k samostatné vědecké práci v oboru českých 

právních dějin, naučit ho základům právně historické metody vědecké práce, včetně základním 

znalostem z pomocných věd historických (archivnictví, paleografie apod.) seznámit ho s edicemi 

pramenů a s výsledky obecné historiografie týkajících se jeho vědeckého úkolu a to nejen u nás, 

ale i v sousedních zemích střední Evropy, jejichž součástí české země vždy byly a na jejímž utváření 

se výrazně podílely. Student si proto musí rovněž osvojit rozsáhlou vědeckou literaturu, a to nejen 

právně historickou, ale i příbuzných odvětví positivního práva, neboť hledání a osvětlování 

historických kořenů současné platné právní úpravy patří k základním úkolům právní historie. 

 

2. Dějiny práva a státu evropských zemí a USA 

 

Cílem studia oboru „Dějiny práva a státu evropských zemí a USA“ je poskytnout absolventům základní 

informace o právním vývoji jednak v oblasti evropského kontinentálního práva a jednak také 

v angloamerické oblasti. Absolvent by si tak měl být vědom dějinné dimenze současné právní úpravy, 
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přičemž by měl být rovněž seznámen se základy právněhistorické komparatistiky, která by mu měla 

umožnit pochopení platného pozitivního práva v jeho širším kontextu a napomoci tak i jeho lepší 

aplikaci v právní praxi. V tomto smyslu – jako stále platné varování před nekritickým přístupem 

k existujícímu právnímu řádu - je při výuce velká pozornost věnována i tragickým deformacím práva 

v jednotlivých totalitních režimech 20. století. 

 

3. Církevní právo 

 

Absolvent doktorského studia se zaměřením na církevní právo by měl mít přehled o právních 

disciplínách, které se týkají postavení církví a náboženských společností, především v Českých zemích, 

ale i v dalších zemích evropské kontinentální i angloamerické právní kultury. Absolvent se zaměřuje 

jak na vlastní právní dějiny jednotlivých církví a náboženských společností (tj. na normy vlastního 

práva církevního, židovského a v případě tradicionalistických církví též práva kanonického), 

tak na právní předpisy státu o náboženské svobodě jednotlivce i církví a náboženských společností 

(konfesní právo). Kromě obsahových znalostí se rovněž jedná o získání hlubší orientace v rozsáhlé 

odborné literatuře domácí i zahraniční, stejně jako o schopnost pracovat s prameny (se zákony 

o církvích, mezinárodními smlouvami, konkordáty, církevními ústavami a kodexy), tak s judikaturou 

obecných soudů, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Základním cílem studia je 

připravit absolventa pro vědeckou práci v oblasti rozvoje státního konfesního práva a jeho návaznosti 

na vnitřní právní předpisy církví a náboženských společností. 

 

4. Římské právo 

 

Absolvent doktorského studia se zaměřením na římské právo by měl mít přehled o vývoji římského 

práva soukromého i veřejného v širokých souvislostech tohoto oboru. Kromě obsahových znalostí 

se rovněž jedná o získání hlubší orientace v rozsáhlé odborné literatuře, zejména zahraniční, stejně 

jako o schopnost pracovat s římskoprávními prameny (zákoníky, literárními památkami obsahujícími 

relevantní informace, případně s epigrafickým materiálem). Základním cílem studia je připravit 

absolventa pro vědeckou práci v oblasti právní romanistiky. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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:  
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 odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 studia pak bude připraven k samostatné vědecké práci nejen v právní vědě, 

ale i příbuzných oborech obecné historiografie. 
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Obor: Právní dějiny a římské právo (6801V048) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 1 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 3 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

1. České a československé právní dějiny 

 

Cílem doktorandského studia je vychovat studenta k samostatné vědecké práci v oboru českých 

právních dějin, naučit ho základům právně historické metody vědecké práce, včetně základním 

znalostem z pomocných věd historických (archivnictví, paleografie apod.) seznámit ho s edicemi 

pramenů a s výsledky obecné historiografie týkajících se jeho vědeckého úkolu a to nejen u nás, 

ale i v sousedních zemích střední Evropy, jejichž součástí české země vždy byly a na jejímž utváření 

se výrazně podílely. Student si proto musí rovněž osvojit rozsáhlou vědeckou literaturu, a to nejen 

právně historickou, ale i příbuzných odvětví positivního práva, neboť hledání a osvětlování 

historických kořenů současné platné právní úpravy patří k základním úkolům právní historie. 

 

2. Dějiny práva a státu evropských zemí a USA 

 

Cílem studia oboru „Dějiny práva a státu evropských zemí a USA“ je poskytnout absolventům základní 

informace o právním vývoji jednak v oblasti evropského kontinentálního práva a jednak také 

v angloamerické oblasti. Absolvent by si tak měl být vědom dějinné dimenze současné právní úpravy, 
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přičemž by měl být rovněž seznámen se základy právněhistorické komparatistiky, která by mu měla 

umožnit pochopení platného pozitivního práva v jeho širším kontextu a napomoci tak i jeho lepší 

aplikaci v právní praxi. V tomto smyslu – jako stále platné varování před nekritickým přístupem 

k existujícímu právnímu řádu - je při výuce velká pozornost věnována i tragickým deformacím práva 

v jednotlivých totalitních režimech 20. století. 

 

3. Církevní právo 

 

Absolvent doktorského studia se zaměřením na církevní právo by měl mít přehled o právních 

disciplínách, které se týkají postavení církví a náboženských společností, především v Českých zemích, 

ale i v dalších zemích evropské kontinentální i angloamerické právní kultury. Absolvent se zaměřuje 

jak na vlastní právní dějiny jednotlivých církví a náboženských společností (tj. na normy vlastního 

práva církevního, židovského a v případě tradicionalistických církví též práva kanonického), 

tak na právní předpisy státu o náboženské svobodě jednotlivce i církví a náboženských společností 

(konfesní právo). Kromě obsahových znalostí se rovněž jedná o získání hlubší orientace v rozsáhlé 

odborné literatuře domácí i zahraniční, stejně jako o schopnost pracovat s prameny (se zákony 

o církvích, mezinárodními smlouvami, konkordáty, církevními ústavami a kodexy), tak s judikaturou 

obecných soudů, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Základním cílem studia je 

připravit absolventa pro vědeckou práci v oblasti rozvoje státního konfesního práva a jeho návaznosti 

na vnitřní právní předpisy církví a náboženských společností. 

 

4. Římské právo 

 

Absolvent doktorského studia se zaměřením na římské právo by měl mít přehled o vývoji římského 

práva soukromého i veřejného v širokých souvislostech tohoto oboru. Kromě obsahových znalostí 

se rovněž jedná o získání hlubší orientace v rozsáhlé odborné literatuře, zejména zahraniční, stejně 

jako o schopnost pracovat s římskoprávními prameny (zákoníky, literárními památkami obsahujícími 

relevantní informace, případně s epigrafickým materiálem). Základním cílem studia je připravit 

absolventa pro vědeckou práci v oblasti právní romanistiky. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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:  
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 odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 studia pak bude připraven k samostatné vědecké práci nejen v právní vědě, 

ale i příbuzných oborech obecné historiografie. 
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Obor: Právo životního prostředí (6801V021) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 0 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 0 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je rozšířit a prohloubit teoretické základy oboru práva životního prostředí, jak studiem 

environmentální problematiky, tak i souvisejících teoretických otázek veřejného práva jako obecného 

základu oboru. Současně má studium napomáhat doktorandovi k hlubší orientaci v tak flexibilním 

oboru, jakým právo životního prostředí beze sporu je (z hlediska četnosti legislativních změn). 

Základem je orientace v systémech mezinárodního, evropského komunitárního a českého národního 

práva, s možností využití teoretických i praktických poznatků z právní komparace. Nabyté teoretické 

znalosti mají uchazeči sloužit jako východisko při zpracování konkrétní problematiky zvolené za téma 

disertační práce. Ta má obsahově směřovat k diskusi teoretických právních problémů a jejich možné 

aplikace v navazující praxi. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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:  
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 odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má profilovat absolventa jako osobnost s hlubokými znalostmi zvolené problematiky 

a s teoretickým zázemím zejména v oblasti práva životního prostředí. Součástí profilu absolventa 

studijního programu má být schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblasti práva životního prostředí, 

tak i způsobilost odborné teoretické znalosti aplikovat v praxi. 
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Obor: Právo životního prostředí (6801V021) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 4 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 5 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je rozšířit a prohloubit teoretické základy oboru práva životního prostředí, jak studiem 

environmentální problematiky, tak i souvisejících teoretických otázek veřejného práva jako obecného 

základu oboru. Současně má studium napomáhat doktorandovi k hlubší orientaci v tak flexibilním 

oboru, jakým právo životního prostředí beze sporu je (z hlediska četnosti legislativních změn). 

Základem je orientace v systémech mezinárodního, evropského komunitárního a českého národního 

práva, s možností využití teoretických i praktických poznatků z právní komparace. Nabyté teoretické 

znalosti mají uchazeči sloužit jako východisko při zpracování konkrétní problematiky zvolené za téma 

disertační práce. Ta má obsahově směřovat k diskusi teoretických právních problémů a jejich možné 

aplikace v navazující praxi. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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:  



42 
 

 odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má profilovat absolventa jako osobnost s hlubokými znalostmi zvolené problematiky 

a s teoretickým zázemím zejména v oblasti práva životního prostředí. Součástí profilu absolventa 

studijního programu má být schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblasti práva životního prostředí, 

tak i způsobilost odborné teoretické znalosti aplikovat v praxi. 
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Obor: Správní právo a správní věda (6801V049) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 0 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 0 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je prohloubení a rozšíření teoretických znalostí oboru, a to jak studiem správního práva 

hmotného i procesního, tak studiem základů správní vědy. Uchazeč má získat znalosti o nových 

směrech vývoje v této oblasti a seznámit se se základními zahraničními přístupy k aktuálním 

odborným problémům. Zároveň má studium doktorandovi umožnit i orientaci v základech 

evropského správního práva. Osvojení teoretických otázek a metod vědecké práce má doktorandovi 

sloužit jako východisko pro vědecké zkoumání a zpracování konkrétního problematiky zvolené 

za téma disertační práce, a to zejména problémů, které dosud nejsou v teorii náležitě propracovány 

a které mohou přispět ke zdokonalení právní úpravy a na ni navazující aplikační praxe. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  
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 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má absolventa profilovat jako osobnost s hlubokými teoretickými znalostmi oboru správního 

práva a správní vědy, který zároveň ovládá metodologii samostatné vědecké práce a výzkumu 

v oblasti veřejné správy. Absolvent doktorského studia má být dostatečně vybaven pro koncepční 

a legislativní práce. 
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Obor: Správní právo a správní věda (6801V049) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 6 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 7 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je prohloubení a rozšíření teoretických znalostí oboru, a to jak studiem správního práva 

hmotného i procesního, tak studiem základů správní vědy. Uchazeč má získat znalosti o nových 

směrech vývoje v této oblasti a seznámit se se základními zahraničními přístupy k aktuálním 

odborným problémům. Zároveň má studium doktorandovi umožnit i orientaci v základech 

evropského správního práva. Osvojení teoretických otázek a metod vědecké práce má doktorandovi 

sloužit jako východisko pro vědecké zkoumání a zpracování konkrétního problematiky zvolené 

za téma disertační práce, a to zejména problémů, které dosud nejsou v teorii náležitě propracovány 

a které mohou přispět ke zdokonalení právní úpravy a na ni navazující aplikační praxe. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  
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 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má absolventa profilovat jako osobnost s hlubokými teoretickými znalostmi oboru správního 

práva a správní vědy, který zároveň ovládá metodologii samostatné vědecké práce a výzkumu 

v oblasti veřejné správy. Absolvent doktorského studia má být dostatečně vybaven pro koncepční 

a legislativní práce. 
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Obor: Teorie, filozofie a sociologie práva (6801V050) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 2 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 2 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem doktorského studia je prohloubení teoretických znalostí uchazeče, jakož i jeho příprava 

na budoucí vědecko-pedagogickou kariéru. Uchazeč má získat znalosti o nejnovějších trendech 

v oblasti právní sociologie a filosofie. Tématicky by mělo být studium zaměřeno na otázky dosud 

nerozpracované a z tohoto hlediska by měla být disertační práce zcela původní ve smyslu aktuální 

a originální. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  

 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  
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 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má absolventa profilovat jako teoreticky hluboce erudovanou osobnost, jazykově 

vybavenou, která má zkušenosti z tuzemských i mezinárodních konferencí. Základem je osvojení 

teoretických základů právní vědy a především vědecké metodologie společenských věd. Absolvent 

DSP by měl být schopen uplatnit svoje znalosti zejména ve vědecko-pedagogické oblasti, i když lze 

oprávněně předpokládat, že se nové trendy v oblasti právní teorie a sociologie mohou pozitivně 

odrazit v právní praxi. 
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Obor: Teorie, filozofie a sociologie práva (6801V050) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 2 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 4 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem doktorského studia je prohloubení teoretických znalostí uchazeče, jakož i jeho příprava 

na budoucí vědecko-pedagogickou kariéru. Uchazeč má získat znalosti o nejnovějších trendech 

v oblasti právní sociologie a filosofie. Tématicky by mělo být studium zaměřeno na otázky dosud 

nerozpracované a z tohoto hlediska by měla být disertační práce zcela původní ve smyslu aktuální 

a originální. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  

 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-10 bodů);  
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 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má absolventa profilovat jako teoreticky hluboce erudovanou osobnost, jazykově 

vybavenou, která má zkušenosti z tuzemských i mezinárodních konferencí. Základem je osvojení 

teoretických základů právní vědy a především vědecké metodologie společenských věd. Absolvent 

DSP by měl být schopen uplatnit svoje znalosti zejména ve vědecko-pedagogické oblasti, i když lze 

oprávněně předpokládat, že se nové trendy v oblasti právní teorie a sociologie mohou pozitivně 

odrazit v právní praxi. 
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Obor: Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (6801V051) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 3 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 3 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je prohloubení a rozšíření teoretického zázemí oboru, a to jak studiem otázek trestního 

práva hmotného a procesního, tak studiem souvisejících vědních oborů, jimiž je kriminologie 

a kriminalistika. Uchazeč má získat znalosti o nejnovějších směrech vývoje v této oblasti a seznámit se 

s různými zahraničními přístupy k řešení aktuálních odborných problémů. Zároveň má studium 

doktorandovi umožnit i hlubší orientaci v otázkách, které přesahují tradiční hranice trestního práva 

a jsou výrazem procesu jeho europeizace a internacionalizace. Náležité osvojení teoretických otázek 

má doktorandovi sloužit jako východisko pro vědecké zkoumání a zpracování konkrétní problematiky 

zvolené za téma disertační práce. Téma práce má být zaměřeno na řešení otázek, které nejsou 

v trestněprávní nauce náležitě propracovány a které mohou být přispět ke zdokonalení právní úpravy 

a na ni navazující aplikační praxe. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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:  
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 odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má absolventa profilovat jako osobnost s hlubokými teoretickými znalostmi v oblasti 

trestního práva a souvisejících vědních oborů, ovládající metodologii samostatné vědecké práce. Jeho 

práce by měla představovat tvůrčí vědecký přínos v daném oboru. Absolvent SP by měl být schopen 

uplatnit své poznatky nejen jako soudce, advokát atd. v aplikační praxi, ale měl by být schopen 

angažovat se i jako vědecký pracovník nebo vysokoškolský učitel. 
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Obor: Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (6801V051) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 4 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 9 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je prohloubení a rozšíření teoretického zázemí oboru, a to jak studiem otázek trestního 

práva hmotného a procesního, tak studiem souvisejících vědních oborů, jimiž je kriminologie 

a kriminalistika. Uchazeč má získat znalosti o nejnovějších směrech vývoje v této oblasti a seznámit se 

s různými zahraničními přístupy k řešení aktuálních odborných problémů. Zároveň má studium 

doktorandovi umožnit i hlubší orientaci v otázkách, které přesahují tradiční hranice trestního práva 

a jsou výrazem procesu jeho europeizace a internacionalizace. Náležité osvojení teoretických otázek 

má doktorandovi sloužit jako východisko pro vědecké zkoumání a zpracování konkrétní problematiky 

zvolené za téma disertační práce. Téma práce má být zaměřeno na řešení otázek, které nejsou 

v trestněprávní nauce náležitě propracovány a které mohou být přispět ke zdokonalení právní úpravy 

a na ni navazující aplikační praxe. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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:  
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 odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (0 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studium má absolventa profilovat jako osobnost s hlubokými teoretickými znalostmi v oblasti 

trestního práva a souvisejících vědních oborů, ovládající metodologii samostatné vědecké práce. Jeho 

práce by měla představovat tvůrčí vědecký přínos v daném oboru. Absolvent SP by měl být schopen 

uplatnit své poznatky nejen jako soudce, advokát atd. v aplikační praxi, ale měl by být schopen 

angažovat se i jako vědecký pracovník nebo vysokoškolský učitel. 
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Obor: Ústavní právo a státověda (6801V032) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: prezenční 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 1 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 1 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je rozšířit a prohloubit teoretické základy oboru, interpretovat stěžejní instituty 

ústavního práva, studiem teoretických otázek oboru, zejména pak prostřednictvím jejich hlubokého 

osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje. 

 

Zájem vědy ústavního práva a státovědy je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její 

dělbu a stanovení jejích limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi, 

dále také vztahy stát - občan a ideovými základy ovlivňující vědu o státě. Kromě otázek realizace 

státní moci a poznatků teorie práva a teorie státní moci, filozofie, sociologie, historie se Ústavní právo 

a státověda také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát – občan 

obecně. Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni 

navazující a rozvíjející ji, jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, 

ale také zákony a problematika volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také 

s mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR jako primárními prameny práva. 

 

Takto nabyté teoretické znalosti z oboru Ústavního práva a státovědy, zabývající se výkladem ústavy 

jako základního zákona státu a sledováním kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů, 

pak mají uchazeči sloužit jako východisko při zpracování konkrétní problematiky zvolené za téma 
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disertační práce. Volba tématu má přitom směřovat k řešení otevřených, diskusních právních 

problémů s cílem posunout poznání v oblasti vědy a na ni navazující aplikační praxe. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studiem má absolvent prokázat hluboké znalosti, samostatný přístup a samostatné myšlení 

při analýze zadaného problému a zároveň osvědčit, že jeho práce může být užitečná pro teorii i praxi, 

zejména pokud bude publikována způsobem, který by veřejnosti umožnil se s ní seznámit. 
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Obor: Ústavní právo a státověda (6801V032) 

Studijní program: Teoretické právní vědy (P6801) 

Forma: kombinovaná 

Typ SP: doktorské 

Počet přijatých v minul. akad. roce: 2 

Počet přihlášených v minul. akad. roce: 3 

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 

Maximální počet přijímaných: 

Standardní doba studia: 3 roky 

Krátká poznámka: 

Paralelní v AJ: 

Výše poplatku za studium v AJ: 

Forma přihlášky: Elektronická, Listinná 

Přijetí bez přijímací zkoušky: 

 

Charakteristika oboru 

Cílem studia je rozšířit a prohloubit teoretické základy oboru, interpretovat stěžejní instituty 

ústavního práva, studiem teoretických otázek oboru, zejména pak prostřednictvím jejich hlubokého 

osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje. 

 

Zájem vědy ústavního práva a státovědy je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její 

dělbu a stanovení jejích limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi, 

dále také vztahy stát - občan a ideovými základy ovlivňující vědu o státě. Kromě otázek realizace 

státní moci a poznatků teorie práva a teorie státní moci, filozofie, sociologie, historie se Ústavní právo 

a státověda také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát – občan 

obecně. Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni 

navazující a rozvíjející ji, jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, 

ale také zákony a problematika volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také 

s mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR jako primárními prameny práva. 

 

Takto nabyté teoretické znalosti z oboru Ústavního práva a státovědy, zabývající se výkladem ústavy 

jako základního zákona státu a sledováním kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů, 

pak mají uchazeči sloužit jako východisko při zpracování konkrétní problematiky zvolené za téma 
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disertační práce. Volba tématu má přitom směřovat k řešení otevřených, diskusních právních 

problémů s cílem posunout poznání v oblasti vědy a na ni navazující aplikační praxe. 

 

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, v jazyce anglickém. Prověřují se v ní především odborné znalosti 

a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. 

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 -30 bodů);  

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

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury a znalostí v rozsahu státní závěrečné 

zkoušky v magisterském studijním programu, u nestátnicových oborů v rozsahu 

postupové zkoušky v magisterském studijním programu (0-20 bodů). 

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

počet přijímaných je stanoven pro prezenční formu studia rozhodnutím děkana. Děkan tento počet 

stanoví před řádným termínem přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných bude zveřejněn ve 

veřejné části internetových stránek Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 

Děkan vydá do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke 

studiu. Právnická fakulta UK 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 

Studiem má absolvent prokázat hluboké znalosti, samostatný přístup a samostatné myšlení 

při analýze zadaného problému a zároveň osvědčit, že jeho práce může být užitečná pro teorii i praxi, 

zejména pokud bude publikována způsobem, který by veřejnosti umožnil se s ní seznámit. 

 


