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Přijímací řízení ke studiu v doktorských studijních 

programech na FSS MU v akademickém roce 2017/2018 

 

Podzimní běh přijímacího řízení – studium od semestru jaro 2018    

                                                                                   

Termín pro podání přihlášky 1. 9. 2017 - 30. 11. 2017 

Termín pro odevzdání doplňujících materiálů k přihlášce  

a) Program Sociologie, obory Humanitní 

environmentalistika a Sociologie. 

do 22. 1. 2018 

b) Ostatní obory do 31. 12. 2017   

Termín přijímací zkoušky* 1. 2. 2018 

 

Jarní běh přijímacího řízení – studium od semestru podzim 2018      

                                                                                  

Termín pro podání přihlášky 1. 2. 2018 – 30. 4. 2018   

Termín pro odevzdání doplňujících materiálů k přihlášce  

a) Program Sociologie, obory Humanitní 

environmentalistika a Sociologie. 

do 18. 6. 2018 

b) Ostatní obory do 31. 5. 2018   

Termín přijímací zkoušky* 28. 6. 2018 

 

Přihlášku je možné podat pouze elektronicky http://is.muni.cz/prihlaska      

* Každý uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení, dostane pozvánku ke zkoušce, a to 

pouze na e-mail.        

 

                                           

Podmínky pro účast v přijímacím řízení  

 Podání přihlášky a doplňujících materiálů k přihlášce v termínu.  

 Zaplacení režijního poplatku pro přijímací řízení 400,- Kč. Poplatek nevracíme. 

 Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné 

ukončení studia v magisterském studijním programu daného nebo 

příbuzného oboru.  
 

 

 

http://is.muni.cz/prihlaska
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Doplňující materiály k přihlášce   
 

Na oddělení pro doktorské studium, S. Tichá,  FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno odešlete 

v tištěné podobě a rovněž v elektronické podobě na adresu dsp-info@fss.muni.cz:  

 výzkumný záměr pro zpracování doktorské disertační práce (cca 3 normostrany) s 

uvedením jména případného školitele. Výzkumný záměr vypracujete podle 

případných pokynů v oborových informacích příslušného oboru v odkazu 

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd 

 strukturovaný profesní životopis  

 úředně ověřenou kopii magisterského diplomu (platí jen pro absolventy mimo 

MU), absolventi MU odevzdají běžnou kopii – jen v tištěné podobě. Uchazeči mimo 

MU, kteří aktuálně ukončují magisterské studium a ještě neobdrželi diplom, odevzdají 

v den konání zkoušky potvrzení ze studijního oddělení o absolvování magisterského 

studia, příp. nejpozději u zápisu v případě návrhu na přijetí ke studiu. Uchazeči, kteří 

studovali v zahraničí (mimo studií na Slovensku) odevzdají úředně ověřenou kopii 

Osvědčení o uznání zahraničního vzdělání a kopii diplomu. Postupujte podle těchto 

pokynů: https://www.muni.cz/uchazeci/uznavani-vzdelani/obecne 

 seznam publikovaných prací, případně separáty (pokud jste již publikovali) 

 

Obsahem přijímací zkoušky je:  

 odborná rozprava nad předloženým disertačním projektem, přičemž se posuzuje jeho 

odborná úroveň a současně korespondence a s výzkumnými záměry a granty pracoviště, 

na které se uchazeč o DSP hlásí,  

 prověření znalosti angličtiny (na úrovni B2 evropské klasifikace: porozumění hlavním 

myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně 

odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, tj. úroveň na MU stanovená pro absolventy 

magisterského stupně),  

 prověření znalostí z oboru, zejména pokud uchazeč studoval na magisterské úrovni jiný 

obor.  

Komise přihlíží také k doloženým publikacím a hodnotí předpoklady uchazeče/uchazečky pro 

samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost.  

Prostudujte si oborové informace k přijímacímu řízení příslušného studijního 

programu/oboru  

na stránce http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd 

Doporučujeme Vám požádat před podáním přihlášky o konzultaci na katedře příslušného oboru 

a přinést k přijímací zkoušce magisterskou diplomovou práci.  

Součástí elektronické přihlášky je název tématu disertační práce,  název tématu anglicky a 

jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze 

seznamu školitelů příslušného oboru na stránce http://www.fss.muni.cz/admission/phd_studies 

a kontaktujte jej se svým projektem disertační práce. Pokud neuspějete, můžete v této věci též 

kontaktovat předsedu příslušné Oborové rady/Oborové komise. Složení oborových rad 

naleznete na stránce http://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/fields_of_study 

Součástí e-přihlášky je také volitelná rubrika s dotazem, zda uvažujete o studiu s dvojím 

vedením ve spolupráci se zahraniční institucí.  

Přihlášku lze podat do oborů na stránce 

http://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/fields_of_study do prezenční nebo kombinované 

formy studia v českém jazyce (toto studium je bezplatné) či v anglickém jazyce (studium je 

zpoplatněno). 

mailto:dsp-info@fss.muni.cz
http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd
https://www.muni.cz/uchazeci/uznavani-vzdelani/obecne
http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd
http://www.fss.muni.cz/admission/phd_studies
http://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/fields_of_study
http://www.fss.muni.cz/students/phd_studies/fields_of_study
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Studující prezenční i kombinované formy studia mají stejné studijní povinnosti, studující 

prezenční formy mají další povinnosti na katedře. Studující prezenční formy studia pobírají ve 

standardní době studia měsíční stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu 

ve výši 7 000,- Kč. Součástí doktorského studia je absolvování či uznání zkoušky z anglického 

jazyka (zápočet a zkouška) a povinná zahraniční stáž v minimální délce 3 měsíce.  

Disertační práci lze v případě studia v českých oborech předložit v českém, slovenském nebo 

anglickém jazyce. 

 

Přijímací řízení: oddělení pro doktorské studium FSS MU, kancelář č. 113, Stanislava Tichá, 

Joštova 10, 602 00 Brno, dsp-info@fss.muni.cz, tel. 549 49 4149, 

http://www.fss.muni.cz/admission/application_and_admission/phd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. 

proděkan pro výzkum a doktorské studium  

Zpracovala: Stanislava Tichá 

V Brně, 28. 6. 2017 
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