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Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020: 

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ukončil magisterské vzdělání ve studijním programu, prokáže 
znalost zvoleného právního oboru, schopnost samostatné vědecké práce a odpovídající znalosti 
odborného cizího jazyka.  

Ke studiu v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy PF UP přijme  

ve specializaci Ústavní právo nanejvýš 6 studentů, 

ve specializaci Soukromé právo nanejvýš 12 studentů, 

ve specializaci Trestní právo nanejvýš 6 studentů, 

ve specializaci Správní právo nanejvýš 7 studentů, 

ve specializaci Evropské a mezinárodní právo a v doktorském studijním programu International and 
European Law v součtu nanejvýš 11 studentů. 

Požadavky přijímací zkoušky: 
Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem přijímací zkoušky je ověření 
odborných znalostí uchazeče ve zvoleném oboru, v němž se o přijetí ke studiu uchází, jeho schopností 
vědecké práce, motivace ke studiu a jazykových kompetencí.  
 
Termín podání přihlášek ke studiu: od 1. 4. 2019 do 16. 6. 2019 
 
Termín konání ústních přijímacích zkoušek: 24. 6. 2019 

Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.  

S podáním přihlášky je spojena poplatková povinnost (690,- Kč). 
 
Přílohou e-přihlášky je: 
- teze disertační práce v rozsahu 1.000 – 1.500 slov (musí definovat oblast výzkumu disertační práce, 
specifikovat celkový cíl výzkumu, návrh metod a obsahovat seznam literatury (doporučuje se tyto teze 
předběžně projednat na příslušné katedře) 
- čestné prohlášení o tom, zda byl, či nebyl v minulosti doktorandem na jiné fakultě UP nebo na jiné 
vysoké škole 
 
Absolventi jiných fakult než UP zašlou nejpozději do 16. června 2019 včetně na studijní oddělení 
fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 
771 11 Olomouc) úředně ověřenou kopii diplomu o ukončení magisterského studijního programu  
a úředně ověřenou kopii Diploma Supplement/Dodatek k diplomu (případně Osvědčení o státní 
závěrečné zkoušce) nebo potvrzení o ukončení magisterského studijního programu. 
 
Uchazeči o doktorské studium, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili magisterské studium, 
předloží potvrzení o ukončení studia státní závěrečnou zkouškou nejpozději do 30. 9. 2019; v případě, 
že uchazeč nedoloží ukončení magisterského studia ke dni konání přijímací zkoušky, bude mu 



Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Tř. 17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc  
www.pf.upol.cz 

sděleno, zda byl komisí pro přijímací zkoušky doporučen, nebo nedoporučen ke studiu. V takovém 
případě bude rozhodnuto o přijetí ke studiu až poté, co uchazeč doloží diplom o ukončení 
magisterského studijního programu včetně dodatku k diplomu nebo potvrzení o ukončení 
magisterského studijního programu. 
 
Uchazeč, který má zájem o studium dané specializace v prezenční i kombinované formě, musí 
podat pro každou formu studia samostatnou e-přihlášku. 

K přihlášce uchazeče do doktorského studijního programu International and European Law  
v anglickém jazyce se přikládají: 

- strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem 
- ověřená kopie diplomu (min. magisterské studium v oboru právo nebo příbuzném oboru) 
- oficiální výpis dosažených výsledků předchozího studia (nebo ověřená kopie), popř. dodatek 

k diplomu 
- motivační dopis 
- doporučující dopis – od akademického pracovníka z VŠ předchozího studia, k prokázání 

schopností, zájmu a motivace uchazeče 
- doklad o znalosti angličtiny -  jazykový certifikát (TOEFL, IELTS, CAE, CPE) minimálně na 

úrovni B2 CEFR, nebo dokument z přechozího studia angličtiny nebo studia v angličtině. 
- pas – kopie strany s fotografií a osobními údaji 
- teze disertační práce v rozsahu 1.000 – 1.500 slov (musí definovat oblast výzkumu disertační 

práce, specifikovat celkový cíl výzkumu, návrh metod a obsahovat seznam literatury) 
- ostatní dokumentace (pokud je relevantní) – potvrzení aktivit v dané oblasti studia (např. účast 

na konferencích, jiné studium, publikace atd.) 
 

Podklady se dodávají v angličtině nebo češtině. Podklady v jiném než anglickém, či českém jazyce 
musí být opatřeny úředním překladem do angličtiny nebo do češtiny. 
V případě zahraničních studentů může být upuštěno od účasti na ústní přijímací zkoušce a může být 
rozhodnuto o přijetí/nepřijetí pouze na základě předložených podkladů. V případě potřeby je možno 
požadovat namísto ústní přijímací zkoušky interview prostřednictvím videokonferenčního hovoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


