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 Ústavní
právo a státověda na Masarykově univerzitě, Právnické fakultě, zahajovaného v
akademickém roce 2022/2023
I. Přijímací řízení a počty přijímaných uchazečů
(1) Přijímací řízení probíhá v českém jazyce.
(2) Ke studiu bude do programu Ústavní právo a státověda přijato 5 uchazečů o prezenční formu studia.
Do kombinované formy studia uchazeči přijímáni nebudou.
(3) Děkan může dodatečně změnit počty podle odst. 2) v návaznosti na výsledky přijímacího řízení,
podmínky MŠMT nebo vnitřní pravidla MU.
(4) Přijímací řízení se zahajuje podáním přihlášky podle čl. II.
II. Přihláška ke studiu
(1) Přihláška má elektronickou podobu a podává se prostřednictvím aplikace na adrese
http://is.muni.cz/prihlaska/.
(2) Přílohou přihlášky je:
a) doklad o dosaženém vzdělání podle čl. IV odst. 1), kterým se rozumí:
i) u uchazečů, kteří magisterský studijní program absolvovali na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity před rokem 2000 a těch, kteří magisterský studijní program
absolvovali na jiné fakultě než na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, ověřený opis
(kopie) diplomu a dodatku k diplomu/vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
ii) u uchazečů, kteří magisterský studijní program absolvovali na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity po roce 2000 kopie diplomu a dodatku k diplomu/vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce;
iii) u uchazečů, kteří jsou v době podání přihlášky studenty posledního ročníku
magisterského studia na jiné fakultě než Právnické fakultě Masarykovy univerzity, potvrzení
studijního oddělení příslušné fakulty o vykonání státní závěrečné zkoušky (musí být dodáno
nejpozději 3 pracovní dny před konáním přijímací zkoušky) - ověřenou kopii diplomu a
dodatku dodají uchazeči okamžitě po jejich vystavení
b) projekt disertační práce v rozsahu přinejmenším 7.200 znaků;
c) strukturovaný odborný životopis, jehož součástí je seznam odborných publikacích uchazeče,
včetně přehledu odborné činnosti v oboru (přednášky, projekty).
(3) Pokud je uchazeč v době podání přihlášky studentem posledního ročníku magisterského studia na
jiné fakultě než Právnické fakultě Masarykovy univerzity, přiloží doklad o dosaženém vzdělání bez
zbytečného odkladu.
(4) Přílohy přihlášky přiloží uchazeč v elektronické podobě. Doklad o dosažení vzdělání podle odst. 2
písm. a) uchazeč doloží uchazeč navržený přijímací komisí k přijetí v listinné podobě nejpozději při
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
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zápisu ke studiu. Doklad o dosažení vzdělání v listinné podobě může být nahrazen jeho
autorizovanou konverzí.
(5) Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.
(6) Uchazeč, který pro smyslové nebo jiné postižení nemůže vykonat přijímací zkoušku běžným
způsobem, požádá v přihlášce o úpravu vykonání přijímací zkoušky. Podmínky konání přijímací
zkoušky se následně přizpůsobí uchazeči ve spolupráci se Střediskem pro pomoc studentům se
specifickými nároky, Šumavská 15, 602 00 Brno.
(7) Lhůta pro podání přihlášek končí 31. 5. 2022 ve 24.00 hod.
III. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
(1) Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 600,- Kč a je splatný sedm pracovních dnů po
podání přihlášky.
(2) Poplatek lze uhradit bankovním převodem, bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve
prospěch účtu Masarykovy univerzity – Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město, číslo účtu
85636621/0100, IBAN: CZ4301000000000085636621 SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX. Uchazeč je
povinen označit platbu variabilním symbolem přiděleným aplikací elektronické přihlášky. Poplatek
je možno uhradit i prostřednictvím aplikace dle čl. II odst. 1).
(3) Uchazeč je povinen na výzvu fakulty prokázat uhrazení poplatku podle odst. 2). Nevyhoví-li uchazeč
této výzvě, přijímací řízení se zastaví.
(4) Poplatek se nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno.
IV. Podmínky přijetí ke studiu
(1) Podmínkou přijetí ke studiu je:
a) magisterské vzdělání v oboru právo nebo jiné obdobné magisterské vzdělání;
b) předpoklady pro samostatnou vědeckou práci v příslušném oboru;
c) kompetence na úrovni aktivní znalosti nejméně jednoho ze světových jazyků angličtina –
francouzština - němčina.
(2) Uchazeč prokazuje splnění podmínek podle odst. 1) písm. b) až c) u přijímací zkoušky. Splnění
podmínky podle odst. 1) písm. a) prokazuje uchazeč při zápisu ke studiu.
V. Přijímací zkouška
(1) Přijímací zkouška má dvě části a koná se před přijímací komisí. Ta je nejméně tříčlenná a její členy
jmenuje děkan na návrh oborové rady. První část přijímací zkoušky je písemná, druhá je ústní.
(2) V první části přijímací zkoušky přijímací komise na neveřejném jednání ohodnotí kvalitu projektu
disertační práce 0–15 body. Součástí hodnocení projektu disertační práce je mj. i zhodnocení v něm
obsažené rešerše relevantní literatury, včetně stručného shrnutí současného stavu poznání v dané
oblasti, vymezení a zdůvodnění základní výzkumné otázky, které by byly v disertační práci řešeny,
navržené metodologie, jakož i posouzení vhodnosti (způsobilosti) řešení navrženého projektu právě
v rámci zvoleného studijního programu vzhledem k výzkumnému zaměření příslušného pracoviště
a potenciálních školitelů uchazeče. Při posouzení kvality projektu disertační práce přijímací komise
přihlédne rovněž k dosavadní publikační a odborné činnosti uchazeče. V projektu disertační práce
uchazeč též označí preferovaného či preferované školitele s ohledem na své téma; tento údaj je pro
přijímací komisi toliko indikativní.

2/3

(3) Do ústní části přijímací zkoušky postupuje uchazeč, jehož projekt disertační práce získal v hodnocení
podle odst. 2 alespoň 5 bodů. Zisk méně než 5 bodů znamená hodnocení „neuspěl“ a ukončení
přijímacího řízení.
(4) Ústní část přijímací zkoušky se koná on-line dne 7. 6. 2022 v rozmezí 9.30 až 15.00 hod. O
podrobnostech on-line zkoušky budou uchazeči informováni e-mailem.
(5) Přijímací komise v ústní části přijímací zkoušky hodnotí:
a) orientaci uchazeče v oblasti státovědy a organického ústavního práva 0–10 body,
b) orientaci uchazeče v oblasti lidských práv 0-10 body,
c) jazykové znalosti uchazeče podle čl. IV odst. 1 písm. c) 0–10 body.
(6) Podmínkou hodnocení „uspěl/a“ je získání alespoň 5 bodů v hodnocení projektu disertační práce
podle odst. 2 a současně alespoň 25 bodů v součtu za písemnou a ústní část přijímací zkoušky (tj.
v součtu za kritéria v odst. 2 a 5).
(7) Pokud podmínku podle odst. 6) splní větší počet uchazečů, než je uvedeno v čl. I odst. 2), doporučí
přijímací komise děkanovi přijetí uchazečů v pořadí dle počtu získaných bodů.
VI. Rozhodnutí o přijetí ke studiu
(1) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan.
(2) Uchazeči, kteří se výsledkem přijímací zkoušky umístili v pořadí do místa určeného přijímací komisí,
budou pozváni k ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle čl. IV odst. 1) písm. a) a zápisu
ke studiu.
(3) V případě, že uchazeč nepředloží příslušný doklad o dosažení vzdělání a ani do 7 pracovních dnů ode
dne konání ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle čl. IV odst. 1) písm. a) a převzetí
rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu nebude příslušný doklad o dosažení vzdělání doručen fakultě
v písemné podobě, nebude uchazeč ke studiu přijat. Lhůtu může v případech hodných zvláštního
zřetele děkan prodloužit. Žádost o prodloužení lhůty je třeba podat nejpozději do dne konání ověření
splnění podmínek dosaženého vzdělání podle čl. IV odst. 1) písm. a) a zápisu ke studiu.
(4) Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí podle odst. 2, uchazečům podle
odst. 4 a uchazečům, kteří se přijímací zkoušky nezúčastnili, zašle fakulta rozhodnutí děkana o
nepřijetí ke studiu, a to bez ohledu na ověření podmínky dosaženého vzdělání podle čl. IV odst. 1)
písm. a).
(5) Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí o přijetí ke studiu postupem podle § 50 odst. 6
zákona o vysokých školách.

V Brně dne 20. prosince 2021
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v.r.
děkan

3/3

