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v akademickém roce 2019/2020 
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Kontakt:  
Studijní oddělení FF MU – přijímací řízení 
Arna Nováka 1  
602 00 Brno 
e-mail: prijimaci.rizeni@phil.muni.cz   
tel.: +420 549 49 3475  
 

Do doktorského studia mohou být na základě přijímacího řízení přijati absolventi 

vysokoškolského magisterského studia příslušného nebo příbuzného směru. Standardní délka 

studia je 4 roky. Absolventi získají titul doktor (Ph.D.). 

 

FORMY DOKTORSKÉHO STUDIA 

Doktorské studium je možné absolvovat ve formě prezenčního nebo kombinovaného 

studia. 

Základní rámec doktorského studia tvoří studijní program, v němž se uskutečňuje studium 

podle studijních plánů, které si volí student. Studijní plán představuje soubor povinných, 

povinně volitelných a volitelných předmětů. Může mít podobu jednooborového studia nebo 

jednooborového studia se specializací. Předměty studijního plánu (povinné, povinně volitelné 

a volitelné) sestavuje student v součinnosti se svým školitelem. 

Jednooborové studium má předem stanovený seznam povinných předmětů, které si student 

doplní z nabídky volitelných předmětů. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že 

studentovi nechává větší volnost ve výběru předmětů. 

Jednooborové studium se specializací obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní 

program a část předmětů pro specializaci, jež jsou sestaveny tak, aby dále prohloubily znalosti 

v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, je však možné studovat 

jen jednu z nich.  

 

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY  

Přihlášky je možné podávat od 1. 8. do 30. 11. 2019. 

Přihláška se podává pouze v elektronické podobě. Pokyny k podání elektronické přihlášky 

jsou zveřejněny na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/.  

mailto:prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
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Administrativní poplatek (600 Kč za přihlášku) uchazeč uhradí podle pokynů uvedených 

v e-přihlášce. Doklad o zaplacení není vyžadován.   

Do každého studijního programu může uchazeč podat pouze jednu přihlášku. Počet přihlášek 

do různých programů není omezen; uchazeč zaplatí poplatek za každou podanou přihlášku. 

Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např. jednooborový 

studijní plán a studijní plány se specializací), může uchazeč v přihlášce označit až 3 studijní 

plány v pořadí podle svých preferencí. 

V rámci studijního programu se uchazeč může hlásit do prezenční i kombinované formy 

současně. Tato možnost se započítává jako samostatná preference.  

Varianty studijních plánů a jejich preference v rámci programu lze měnit do 30. 11. 2019. 

O vrácení administrativního poplatku (případně přeplatku) za přijímací řízení lze požádat 

v odůvodněných případech do 15. 12. 2019. V žádosti zaslané e-mailem musí být uveden 

důvod pro vrácení poplatku, jméno a příjmení žadatele, číslo přihlášky, číslo objednávky 

poplatku a číslo účtu, na nějž má být částka vrácena.  

 

PODKLADY POŢADOVNÉ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 

Uchazeči o doktorské studium jsou povinni předložit následující podklady k přijímací zkoušce: 

- podepsaný profesní životopis 

- soupis publikační činnosti 

- projekt disertační práce 

- případně další materiály dle požadavků jednotlivých programů. 

Požadavky jednotlivých studijních programů jsou uvedeny na stránkách FF MU. 

Podklady je třeba dodat do 13. 12. 2019, a to v listinné podobě na adresu Studijní oddělení 

FF MU – přijímací řízení (Arna Nováka 1, 602 00 Brno) poštou nebo osobně, není-li u 

konkrétního oboru/programu uvedeno jinak. 

Zaměření či návrh projektu disertační práce může uchazeč prodiskutovat s příslušným 

ústavem, katedrou, seminářem ještě před podáním projektu disertační práce. Tento postup se 

uchazečům doporučuje. 

Vyžádané ani nevyžádané materiály k přijímacímu řízení se nevracejí.  

 

OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH 

Přijímací zkouška se koná formou ústní rozpravy nad projektem disertační práce. Hodnocen je 

projekt disertační práce, odborná připravenost uchazeče včetně jazykové vybavenosti 



3/5  

a motivace uchazeče. Oblasti hodnocení mohou být u některých oborů stanoveny jinak (viz 

informace pro uchazeče o doktorské studium na stránkách FF MU). 

U přijímací zkoušky může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Hranice úspěšnosti 

(minimální počet bodů pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky), která je pro každý obor 

určena předem, může být s ohledem k aktuálním kapacitám ústavu v době přijímacích 

zkoušek snížena. 

V případě, že počet uchazečů, kteří uspěli u přijímací zkoušky, převýší kapacitní možnosti 
programu, budou ke studiu přijati ti uchazeči, kteří dosáhnou lepších výsledků. Ostatní 
úspěšní uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů. 

Uchazeči, kteří u přijímací zkoušky neuspějí, obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro 
neprospěch u přijímací zkoušky, aniž by bylo stanoveno jejich pořadí. 

 

ZÁPIS DO STUDIA 

Uchazečům přijatým do doktorského studia budou pokyny k zápisu do studia sděleny 

prostřednictvím e-přihlášky. Dokument bude zveřejněn  také na stránkách FF MU. Termín 

zápisu je uveden v harmonogramu přijímacího řízení. 

Přijatí uchazeči mohou být zapsáni v rámci programu ke studiu pouze jednoho studijního 

plánu. 

Ke studiu mohou být zapsáni přijatí uchazeči, kteří doloží magisterské vzdělání úředně 

ověřenou kopii dokladu o absolvovaném studiu (diplom). 

Absolventi zahraničních vysokých škol budou při zápisu do studia požádáni, aby vedle 

ověřené kopie magisterského diplomu předložili také úředně ověřenou kopii potvrzení o 

uznání magisterského vzdělání získaného v zahraničí – tzv. nostrifikaci. Informace o uznávání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jsou k dispozici na webových stránkách 

Masarykovy univerzity (https://www.muni.cz/uchazeci/uznavani-vzdelani?lang=cs). 

Dnem zápisu do studia se přijatý uchazeč stává studentem FF MU. 

 

DŮLEŢITÉ TERMÍNY  

Termín podání přihlášky:       1. 8. – 30. 11. 2019  

Termín dodání podkladů:    do 13. 12. 2019 

Přijímací zkoušky:        13.–24. 1. 2020   
 
Zápis do studia:     polovina února (bude upřesněno) 

 

https://www.muni.cz/uchazeci/uznavani-vzdelani?lang=cs
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NABÍDKA PROGRAMŮ A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ  

Počty přijímaných uchazečů na jednotlivé programy jsou stanoveny pouze orientačně, budou 

upřesněny s přihlédnutím k aktuálním kapacitám ústavů a kateder v době konání přijímacích 

zkoušek. Počet přijatých uchazečů může plánovaný počet zapsaných ke studiu převyšovat. 

Plánovaný počet přijatých uchazečů však nemusí být v konečné fázi přijímacího řízení 

naplněn. 

 

Program (P) /studijní plán (sp) 

Předpokládané počty 
přijatých uchazečů 

Forma studia 

prez. komb. 

P Andragogika 3 3 

P Anglická jazykověda 6 6 

sp Anglická jazykověda (jednooborový) 2 2 

sp Experimentální a aplikovaná lingvistika (spec.) 2 2 

sp Překladatelství angličtiny a češtiny (spec.) 2 2 

P Archeologie 4 1 

sp Archeologie (jednooborové) 4 1 

P Česká literatura 

4 
sp Česká literatura (jednooborový) 

sp Intermediální a mezikulturní komunikace (specializace) 

sp Zemské jazyky (specializace) 

P Český jazyk 10 10 

sp Český jazyk (jednooborové) 5 5 

sp Experimentální a aplikovaná lingvistka (specializace) 5 5 

sp Zemské jazyky (specializace) 5 5 

P Dějiny starověku 2 2 

P Estetika a kulturní studia 1 1 

sp Estetika (jednooborový) 1 1 

P Etnologie 1 1 

P Filologicko-areálová studia 3 2 

P Filozofie 2 1 

P Germánské jazyky 

2 2 
sp Germánské jazyky (jednooborové) 

sp Experimentální a aplikovaná lingvistika (specializace) 

sp Zemské jazyky (specializace) 

P Germánské literatury 2 2 
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sp Germánské literatury (jednooborové) 

sp Intermediální a mezikulturní komunikace (specializace) 

P Historie - české dějiny 3 2 

P Historie - obecné dějiny 3 2 

P Klasická filologie 2 2 

P Latinská medievistika 

1 1 sp Latinská medievistika (jednooborový) 

sp Zemské jazyky (specializace) 

P Literární komparatistika 2 2 

P Literatury v angličtině 4 4 

sp Literatury v angličtině (jednooborový) 2 2 

sp Intermediální a mezikulturní komunikace (specializace) 2 2 

P Obecná jazykověda 1 1 

sp Experimentální a aplikovaná jazykověda (specializace) 1 1 

P Paleoslovensitika a slovanské jazyky 2 0 

P Pedagogika 3 3 

P Pomocné vědy historické 3 1 

P Religionistika 2 1 

P Románské jazyky 2 2 

sp Románské jazyky (jednooborové) 1 1 

sp Experimentální a aplikovaná lingvistika (specializace) 1 1 

P Románské literatury 2 2 

sp Románské literatury (jednooborový) 1 1 

sp Intermediální a mezikulturní komunikace (specializace) 1 1 

P Ruská literatura 2 2 

P Ruský jazyk 1 1 

P Řecká studia 1 1 

sp Řecká studia (jednooborová) 1 1 

P Teorie a dějiny slovanských literatur 3 2 

P Teorie vyprávění 1 1 

sp Teorie vyprávění (jednooborový) 1 1 

 


