Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu
„Teoretické právní vědy“,
specializace „Občanské právo“
na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni
pro akademický rok 2022/2023
(dále „Podmínky“)
Čl. I.
Studijní program a specializace
Přijímací řízení ke studiu na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (dále „Fakulta“)
pro akreditovaný doktorský studijní program „Teoretické právní vědy“, ve specializaci
„Občanské právo“, v prezenční formě, se pro akademický rok 2022/2023 uskuteční v souladu
s ustanovením § 49 odst. 5 a 6 zákona o vysokých školách.

Čl. II.
Přihláška ke studiu
1.

2.

3.

4.
5.

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému
Západočeské univerzity v Plzni (dále „ZČU“) pomocí formuláře uveřejněného na adrese
http://eprihlaska.zcu.cz.
Po vyplnění všech povinných položek a po zadání elektronické přihlášky do informačního
systému ZČU tento systém vygeneruje specifický kód (oborové číslo uchazeče), který
uchazeč použije jako specifický symbol platby při úhradě poplatku za přijímací řízení.
Bezprostředně po zadání elektronické přihlášky do informačního systému ZČU uchazeč
osobně doručí nebo zašle poštou na adresu Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta
právnická, oddělení pro vědu a výzkum, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň 306 14 tyto přílohy
přihlášky:
a) úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku (u dřívějších absolventů vysvědčení
o státní zkoušce) osvědčujících absolvování magisterského studijního
programu oboru „Právo“;
b) podrobný profesní životopis, jehož součástí bude informace o absolvovaném
studiu, jakož i praxi a seznam případné publikační činnosti;
c) projekt disertační práce zpracovaný uchazečem v rozsahu 5 - 10 stran, jehož
obsahem je stanovení jejího cíle, stavu dosavadního zpracování problematiky a
očekávaného přínosu. Projekt musí odpovídat rámcovým tématům vyhlášeným
pro daný rok, případně může být tématem individuálně stanoveným;
d) v případě individuálně stanoveného tématu souhlas předpokládaného školitele
a garanta studijního programu.
Přihláška musí být, včetně příloh, podána do 12. srpna 2022 do 23:59.
Fakulta nevyžaduje při podání přihlášky informace o středoškolském prospěchu ani
lékařské osvědčení.

Čl. III.
Přijímací zkouška
1.
2.

Všichni uchazeči se podrobí přijímací zkoušce, na jejímž základě budou moci být přijati.
Nutným předpokladem pro připuštění k přijímací zkoušce je řádné a včasné podání
přihlášky se všemi přílohami podle čl. II odst. 4 těchto Podmínek a zaplacení poplatku
podle čl. V těchto Podmínek.
3. Přijímací zkouška je ústní a vykonává se v českém nebo slovenském jazyce.
4. Děkan Fakulty jmenuje na základě návrhu oborové rady tříčlennou zkušební komisi,
která zkouškou ověří rozsah znalostí uchazeče ve zvoleném studijním oboru.
5. V průběhu zkoušky je úkolem uchazeče prokázat dostatečné vstupní znalosti a
schopnosti pro doktorské studium ve specializaci „Občanské právo“, předpoklady
k samostatné vědecké práci a obhájit předložený projekt disertační práce.
6. Vstupní znalosti se prokazují formou rozpravy zaměřené na odborné znalosti a
schopnosti uchazeče ve specializaci „Občanské právo“, které musejí i s přesahy do
dalších soukromoprávních disciplín dosahovat minimálně úrovně státní závěrečné
zkoušky.
7. Při hodnocení zkušební komise přihlédne zejména k dosavadní publikační činnosti
uchazeče, k jeho účasti a k výsledkům ve studentské vědecké a odborné činnosti, k jeho
účasti na vědeckých konferencích a k vystoupením na nich, k posudkům konzultanta a
oponenta na obhájenou diplomovou práci, případně i na rigorózní práci.
8. O průběhu zkoušky vyplní komise stručný protokol, který vyústí do doporučení nebo
nedoporučení uchazeče ke studiu. V doporučení může být zohledněna též profesní
aktivita uchazeče související se zvoleným studijním oborem (zejména publikační
činnost).
9. Termín zkoušek: 5. – 9. září 2022.

Čl. IV.
Podmínky přijetí ke studiu
1.

2.
3.
4.
5.

O přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhoduje na základě zápisu podle čl. III odst.
7 těchto Podmínek děkan Fakulty, který může přihlédnout též k tomu, zda uchazeč
úspěšně absolvoval rigorózní řízení.
Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacího řízení v souladu s čl.
III těchto podmínek.
Limit pro přijetí uchazečů do doktorského studijního programu pro prezenční formu
„Teoretické právní vědy“, specializace „Občanské právo“ je 10 osob.
Rozhodnutí o přijetí uchazeči obdrží do vlastních rukou u zápisu ke studiu. Pozvánky k
zápisu bude oddělení pro vědu a výzkum Fakulty rozesílat poštou.
Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.

Čl. V
Poplatek za přijímací řízení
1. Poplatek za přijímací řízení činí 600,- Kč.
2. Poplatek je splatný nejpozději ke dni podání přihlášky ke studiu, a to bankovním
převodem nebo v hotovosti do pokladny na jakékoliv pobočce Komerční banky. Název
banky: Komerční banka Plzeň-město; účet: 4811530257/0100; konstantní symbol: 0558;
variabilní symbol: 3275000122; specifický symbol: kód podle shora uvedeného čl. II odst.
2.
3. Poplatek se nevrací, bylo-li přijímací řízení zahájeno.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Tyto Podmínky byly schváleny Akademickým senátem Fakulty dne 27. 9. 2021.
V závislosti na okolnostech si děkan Fakulty vyhrazuje právo termíny uvedené v těchto
Podmínkách pozměnit za dodržení lhůty podle § 49 odst. 6 zákona o vysokých školách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2021.

