V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými
ustanoveními Statutu Masarykovy univerzity a Statutu Právnické fakulty Masarykovy
univerzity, a s usnesením Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity ze
dne 13.12.2021 vyhlašuji
Přijímací řízení
do studia ve čtyřletém doktorském studijním programu Trestní právo
na Masarykově univerzitě, Právnické fakultě, zahajovaného v akademickém roce
2022/2023
a stanovuji následující podmínky přijetí ke studiu:
I. Přijímací řízení a počty přijímaných uchazečů
(1) Přijímací řízení probíhá v českém jazyce.
(2) Ke studiu mohou být v závislosti na výsledcích přijímacího řízení přijati 1 uchazeč pro
prezenční formu studia a 1 uchazeč pro kombinovanou formou studia.
(3) Přijímací řízení se zahajuje podáním přihlášky ve smyslu čl. II.
II. Přihláška ke studiu
(1) Přihláška má elektronickou podobu a podává se prostřednictvím aplikace na adrese
http://is.muni.cz/prihlaska/.
(2) Uchazeč uvede do přihlášky také témata svých doposud obhájených nebo alespoň
odevzdaných kvalifikačních prací. Uvede také navrhované výzkumné zaměření disertační
práce; toto zaměření je možno předem konzultovat s potenciálním školitelem, příp.
garantem studijního programu (tj. předsedou příslušné oborové rady).
(3) Přílohou přihlášky je:
a) úředně ověřená kopie dokladu o dosažení vzdělání ve smyslu čl. IV odst. 1. Uchazeči,
kteří získali magisterské vzdělání v oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy
univerzity po roce 2000 mohou namísto toho doložit kopii diplomu a dodatku
k diplomu/vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;
b) u uchazečů, kteří jsou v době podání přihlášky studenty posledního ročníku
magisterského studia, informace o předpokládaném termínu konání státní závěrečné
zkoušky;
c) projekt disertační práce v rozsahu min. 4 normostran. Projekt disertační práce by měl
obsahovat zejména představení navrhovaného výzkumného zaměření (tématu)
disertační práce, zdůvodnění jeho relevance v kontextu současného stavu poznání,
vymezení a vysvětlení základních problémových okruhů, resp. výzkumných otázek,
které by byly v disertační práci řešeny, a vymezení předpokládaného metodologického
přístupu k jejich řešení;
d) strukturovaný odborný životopis;
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e) doklad o dosavadní odborné publikační či obdobné činnosti v oblasti odpovídající
zvolenému programu. Jako dosavadní odbornou publikační či obdobnou činnost
uchazeče může přijímací komise akceptovat:
i.
u absolventů magisterského studijního programu Právo na právnických fakultách,
kteří studium řádně ukončili v témže akademickém roce, v němž podávají
přihlášku k doktorskému studiu, i velmi kvalitní diplomovou práci v oboru nebo
oboru příbuzném, jejíž obhajoba byla hodnocena „výborně“ nebo „velmi dobře“
ii.
úspěšně obhájenou vysoce kvalitní rigorózní práci v oboru nebo oboru příbuzném
nebo
iii.
úspěšně obhájenou vysoce kvalitní práci SVOČ nebo obdobnou studentskou
vědeckou práci.
V tom případě uchazeč doloží kopie (oponentských) posudků k těmto pracím.
(4) Přílohy přihlášky přiloží uchazeč k přihlášce v elektronické podobě. Je-li doklad o
dosaženém vzdělání přiložen jen jako prostý sken, předloží uchazeč, který není absolventem
MU, doklad v listinné podobě nejpozději při zápisu ke studiu.
(5) Uchazeč, který pro smyslové nebo jiné postižení nemůže vykonat přijímací zkoušku běžným
způsobem, požádá v přihlášce o úpravu podmínek přijímací zkoušky. Přílohou přihlášky je
v takovém případě také úředně ověřená kopie rozhodnutí o přiznání ZPS nebo ZTP, případně
další doklady osvědčující omezení uchazeče.
(6) Lhůta pro podání přihlášek končí 31. května 2022.
III. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
(1) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 600,- Kč a musí být připsán na účet
uvedený v čl. III odst. 2 ve lhůtě podle čl. II odst. 6.
(2) Poplatek se hradí výhradně bankovním převodem, bankovní složenkou nebo poštovní
poukázkou ve prospěch účtu Masarykovy univerzity – Komerční banka, a.s., pobočka Brnoměsto, číslo účtu 85636621/0100. Uchazeč je povinen označit platbu variabilním symbolem
přiděleným aplikací elektronické přihlášky podle čl. II odst. 1.
(3) Neuhradí-li uchazeč poplatek ve stanovené lhůtě, přijímací řízení se zastaví.
(4) Poplatek se nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno.
IV. Podmínky přijetí ke studiu
(1) Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je předchozí absolvování
magisterského studijního programu.
(2) Další podmínky přijetí ke studiu, které musí uchazeč splnit, jsou:
a) nadstandardní znalosti a orientace v odborné oblasti odpovídající zvolenému
programu
b) předpoklady pro tvůrčí vědeckou práci,
c) kompetence na úrovni aktivní znalosti nejméně jednoho ze světových jazyků
angličtina – francouzština – němčina.
(3) Splnění podmínek uvedených v odst. 1 se ověřuje na základě dokladů o řádném ukončení
magisterského studia, splnění podmínek uvedených v odst. 2 se ověřuje přijímací zkouškou,
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podmínka uvedená v odst. 2 písm. b) rovněž předloženým projektem disertační práce a
předloženými doklady o odborné publikační či jiné tvůrčí činnosti v programu.
V. Přijímací zkouška
(1) Přijímací zkouška se koná v jednom dni v období mezi 13. - 17. 6. 2022. Uchazeč je o
termínu přijímací zkoušky vyrozuměn e-mailem alespoň 7 dnů předem.
(2) Přijímací zkouška se koná před přijímací komisí. Ta je nejméně tříčlenná a její členy
jmenuje děkan na návrh oborové rady.
(3) Přijímací zkouška má formu ústní, kompetenci ve světovém jazyce lze ověřit i krátkým
písemným vyjádřením.
(4) Přijímací zkouška má následující součásti a kritéria hodnocení:
počet bodů
a) Rozprava, v níž uchazeč odpovídá na otázky týkající se znalostí a orientace
v oblasti odpovídající zvolenému studijnímu programu
b) Projekt disertační práce a rozprava o něm
c) Zhodnocení dosavadní odborné publikační či obdobné tvůrčí činnosti uchazeče
d) Ověření kompetence ve světovém jazyce (angličtina, francouzština, němčina)
Celkový možný počet bodů

0 – 15
0 – 15
0-5
0-5
0 – 40

(5) Podmínkou hodnocení „uspěl“ je získání alespoň 10 bodů v kritériu podle odst. 4 písm.
a) a dále alespoň jednoho bodu v každém z ostatních kritérií.
(6) Pokud podmínku podle odst. 5 splní větší počet uchazečů, než je uvedeno v čl. I odst. 2,
doporučí přijímací komise děkanovi přijetí uchazečů v pořadí podle počtu získaných
bodů.
VI. Rozhodnutí o přijetí ke studiu
(1) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan.
(2) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí o přijetí ke studiu postupem podle §
50 odst. 7 zákona o vysokých školách.
V Brně dne 20. prosince 2021

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v.r.
děkan
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