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Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů Farmaceutické 
fakulty Masarykovy univerzity pro akademický rok 2021/2022 

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity (dále jen „FaF MU“) respektuje ustanovení § 48, 49 a 50 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách) ve znění pozdějších předpisů, a stanovuje níže uvedené podmínky pro přijetí ke studiu 
v doktorských studijních programech (dále jen „DSP“). 

 

Termín sběru schválených témat a vystavení na web: od 1. 2. 2021 

Termín prezentace témat pro studenty a online diskuse: duben 2021 

Termín přihlašování ke studiu: 1. 3. 2021 – 31. 5. 2021 (v anglických DSP 1. 3. 2021 – 30. 4. 2021) 

Termín příjímacího řízení: červenec 2021 (v anglických DSP květen 2021) 

Nástup do studia: podzim 2021 

 

Přihláška ke studiu a její náležitosti 

Přihláška ke studiu v DSP se podává v elektronické formě. Je dostupná na webové adrese 
http://is.muni.cz/prihlaska.. K elektronické přihlášce přikládá uchazeč/ka následující materiály: 

• strukturovaný životopis (s připojeným seznamem publikační činnosti), 
• doklady o dosaženém vzdělání, 
• téma disertační práce a jméno školitelky/le. Nabízená témata schválená předsedou oborové rady 

(dále jen „OR“) jsou dostupná na webové adrese https://www.pharm.muni.cz/pro-
uchazece/doktorske-studium/nabidka-temat. Doporučujeme zájemkyním/cům o studium, aby 
kontaktovali potenciální/ho školitele v dostatečném předstihu a prodiskutovali s ní/m podmínky 
studia, možnosti úvazku apod.  

Pokud uchazeč přichází s vlastním tématem disertační práce, projedná předem toto téma a možnost jeho 
realizace s konkrétním školitelem FaF MU. Pokud bude realizovatelné, nechá ho školitel schválit 
příslušnou OR nejpozději 14 dní před konáním přijímacího řízení. 

 

V případě, že se uchazeč z vážných důvodů nemůže k přijímacímu řízení dostavit osobně, přikládá dále 
k přihlášce: žádost o vykonání přijímacího řízení distanční formou (s konkrétním zdůvodněním). 

 

Specifikace dokladů o dosaženém vzdělání 

V případě, že je uchazeč absolventem Masarykovy univerzity, předkládá: 
• prostou kopii magisterského diplomu. 

V případě, že je uchazeč absolventem jiné vysoké školy v České republice nebo na Slovensku, 
předkládá: 

• úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. 

V případě, že je uchazeč držitelem vysokoškolského diplomu z ostatních zemí, předkládá: 
• osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání vydané kteroukoliv českou veřejnou 

vysokou školou a úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání. 

http://is.muni.cz/prihlaska
https://www.pharm.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/nabidka-temat
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Nemá-li uchazeč v době podání přihlášky výše specifikované doklady k dispozici, může je dodat 
dodatečně, nejpozději však v den zápisu do studia. Předchozí vzdělání se ověřuje buď nostrifikací nebo 
v režimu § 48 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Ověření 
musí být provedeno do data zápisu do studia stanoveného fakultou. 

 
Přijímací řízení do DSP 
Přijímací řízení do DSP FaF MU se mohou konat dvakrát ročně: 

• na konci jarního semestru 2021 (s nástupem do studia v podzimním semestru 2021), 
• na konci podzimního semestru 2021 (s nástupem do studia v jarním semestru 2022). 

 
Přijímací řízení do DSP realizovaných na FaF MU se skládá z: 

• odborné zkoušky, jejímž cílem je prověřit odborné znalosti uchazeče, 
• odborné rozpravy, jejímž cílem je prověřit předpoklady pro tvůrčí vědeckou práci a motivaci 

uchazeče ke studiu v DSP (na základě seminární práce k disertačními projektu v rozsahu 
max. 10 stran dodané předsedovi OR v termínu 7 dní před přijímacím řízením), 

• prověření znalostí anglického jazyka, jejímž cílem je zhodnotit schopnost a úroveň vyjadřování 
v anglickém jazyce, včetně znalosti základní odborné terminologie. 
 

Přijímací komise, kterou pro jednotlivé DSP jmenuje na základě návrhu OR rady děkan/ka fakulty, je 
nejméně tříčlenná. 

Jednotlivé součásti přijímací zkoušky mají následující váhu: 

• odborná zkouška 20 %, 
• odborná rozprava k tématu disertačního projektu 70 %, 
• zkouška z angličtiny 10 %. 

 

Prověření jazykové kompetence u zahraničních uchazečů (s výjimkou uchazečů ze Slovenska), 
kteří podali přihlášku do studijního programu akreditovaného v českém jazyce 
Zahraniční uchazeč (s výjimkou uchazečů ze Slovenska), který podá přihlášku DSP akreditovaných 
v češtině, musí v rámci přijímací zkoušky prokázat kompetenci v českém jazyce. Kompetence se 
prověřuje v rámci odborné rozpravy. 

 

O přijetí/nepřijetí rozhoduje děkan/ka fakulty na základě návrhu přijímací komise.  

 
V Brně dne 4.2.2021 

 

 


