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ROZHODNUTÍ DĚKANA 

 
o podmínkách pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech 

akreditovaných v českém jazyce 

na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

v akademickém roce 2022/2023 

 
Č. j.: DFF/16/21 
 

 
Na základě § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. vyhlašuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí 
ke studiu v následujících doktorských studijních oborech akreditovaných v českém jazyce na Filozofické 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen FF JU): 

 

studijní program kód programu forma studia 
celkový počet 
přijímaných 

Archeologie P0222D120028  
prezenční 

5 
kombinovaná 

České dějiny P0222D120007 
prezenční 

5 
kombinovaná 

Pomocné vědy historické P0222D120008 
prezenční 

3 
kombinovaná 

Románské jazyky P0231D090012 
prezenční 

6 
kombinovaná 

Teorie a dějiny novější české literatury P0232D090016 
prezenční 

5 
kombinovaná 

 
 

1. Standardní doba studia výše uvedených oborů je 4 roky. Maximální doba studia je 6 let.  
 

2. Studentům a studentkám prezenční formy doktorských studijních oborů studujícím v režimu českých 
studentů náleží stipendium podle ustanovení vyhlášky MŠMT a Stipendijního řádu JU.  

 
3. Ke studiu doktorských studijních oborů může být přijat uchazeč*ka, který*á nejpozději  

do 30. dubna 2022 odeslal*a nebo na Studijním oddělení FF JU odevzdal*a přihlášku ke studiu, a to  

a) uchazeč*ka, který*á absolvoval*a vysokou školu v České republice nebo na Slovensku  
a současně splní podmínky uvedené dále v tomto rozhodnutí; 

b) uchazeč*ka, který*á své vysokoškolské studium neabsolvoval/a v ČR nebo na Slovensku, doloží 
splnění podmínky dosažení vysokoškolského magisterského vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona 
o vysokých školách úředně ověřenou kopií zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském 
vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké 
škole působící podle právních předpisů cizího státu a úředně ověřeným překladem tohoto 
dokladu do češtiny. 

FF JU si vyhrazuje právo v případě nejasností o povaze absolvovaného studia vyzvat uchazeče*ku 
k prokázání dosaženého vzdělání dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání v České republice, získaným podle § 89 a 90 nebo podle dřívějších právních předpisů. 

Adresa pro zaslání přihlášky: Studijní oddělení FF JU, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice 
(obálku označte „přijímací řízení“). 
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4. Do studia v doktorském studijním programu Archeologie mohou být přijati absolventi*ky 
magisterského studia Archeologie nebo příbuzného oboru, kteří*ré nejpozději do 30. září 2022 
úspěšně ukončí vysokoškolské studium na humanitních fakultách vysokých škol v České republice, 
případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních a vyhoví předepsaným požadavkům 
stanoveným dále v tomto rozhodnutí.  

Do studia v doktorském studijním programu České dějiny mohou být přijati absolventi*ky 
magisterského studia Historie nebo příbuzného oboru, kteří*ré nejpozději do 30. září 2022 úspěšně 
ukončí vysokoškolské studium na humanitních fakultách vysokých škol v České republice, případně 
na srovnatelných vysokých školách zahraničních a vyhoví předepsaným požadavkům stanoveným dále 
v tomto rozhodnutí. Součástí přijímacího pohovoru je rovněž zkouška ověřující znalosti cizího jazyka. 

Do studia v doktorském studijním programu Pomocné vědy historické mohou být přijati absolventi*ky 
magisterského studia Archivnictví nebo příbuzného oboru, kteří*ré nejpozději do 30. září 2022 
úspěšně ukončí vysokoškolské studium na humanitních fakultách vysokých škol v České republice, 
případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních a vyhoví předepsaným požadavkům 
stanoveným dále v tomto rozhodnutí. Součástí přijímacího pohovoru je rovněž zkouška ověřující 
znalosti cizího jazyka. 

Do studia v doktorském studijním programu Románské jazyky mohou být přijati absolventi*ky 
magisterského studia Romanistiky nebo příbuzného oboru, kteří*ré nejpozději do 30. září 2022 
úspěšně ukončí vysokoškolské studium na humanitních fakultách vysokých škol v České republice, 
případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních a vyhoví předepsaným požadavkům 
stanoveným dále v tomto rozhodnutí. 

Do studia v doktorském studijním programu Teorie a dějiny novější české literatury mohou být přijati 
absolventi*ky magisterského studia České literatury nebo příbuzného oboru, kteří*ré nejpozději do 
30. září 2022 úspěšně ukončí vysokoškolské studium na humanitních fakultách vysokých škol v České 
republice, případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních a vyhoví předepsaným 
požadavkům stanoveným dále v tomto rozhodnutí. 
 

5. Přijímací zkouška má podobu pohovoru. Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí, kterou 
jmenuje děkan FF JU na návrh příslušné oborové rady doktorského studia. Cílem přijímacího pohovoru 

je ověřit faktografické a metodologické znalosti příslušného oboru, předpoklady uchazeče*ky ke 
studiu, tj. především schopnost samostatné vědecké práce a uchazečovy*iny představy o zaměření 
jeho*jího doktorského studia a tématu jeho*jí dizertační práce (uchazeč*ka předloží teze svého 
zamýšleného doktorského projektu a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření své 
práce). Uchazeč*ka prokáže odpovídající výsledky dosavadní odborné práce (diplomová práce, 
popřípadě u uchazečů*ek, kteří*ré se o přijetí neucházejí bezprostředně po ukončení vysoké školy, 
publikační činnost). V přijímacím pohovoru do doktorských studijních programů budou hodnoceny 
celkové předpoklady vědecké práce uchazeče*ky a připravenost doktorského projektu stupněm 
vyhověl*a a nevyhověl*a. Jeho součástí může být rovněž zkouška ověřující znalosti cizího jazyka (viz 
bod 4). 
 

6. Přijímací pohovor proběhne v termínu od 6. do 17. června 2022. Přesné termíny a další pokyny budou 
uchazečům*kám sděleny v pozvánce k přijímacímu pohovoru, která bude odeslána elektronicky na 
emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději do 20. května 2022. 
 

7. Uchazeči*ky, kteří*ré se z vážných důvodů nedostavili*y k přijímacímu pohovoru,  
nejpozději pátý pracovní den po stanoveném dni přijímacího řízení však předloží lékařské osvědčení 
dokládající jejich zdravotní nezpůsobilost účastnit se řízení, či jiné hodnověrné vysvětlení své neúčasti, 
budou pozváni*y v náhradním termínu v měsíci září. Termín určí děkan FF JU.  
 

8. Uchazeč*ka se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či 
jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímacím pohovoru a v případě přijetí i v průběhu 
studia podpůrné opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v 
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elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech 
administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho/ji budou kontaktovat 
pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. 
Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-
mailem (centrum-ssp@jcu.cz <mailto:centrum-ssp@jcu.cz> ) nebo telefonicky (389 036 026). S 
pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním 
přihlášky ke studiu. 
 

9. Přijímací komise na základě údajů předložených uchazečem*kou a podle průběhu přijímacího 
pohovoru doporučí přijetí nebo nepřijetí uchazeče*ky do studia.  
 

10. O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče*ky ke studiu rozhodne děkan FF JU na základě návrhu ředitele*ky 
ústavu, pod který daný studijní program spadá, do sedmi dnů od ukončení přijímacího pohovoru. 
Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního 
systému vysoké školy (jak to stanoví § 69a odst. 1 VŠ zákona) těm uchazečům*kám, kteří*ré 
zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. 
Přijatí uchazeči*ky, kteří*ré souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní 
uchazeči*ky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní 
adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Součástí vyrozumění o přijetí je také termín zápisu do 
doktorského studia. 
 

11. Nesouhlasí-li uchazeč*ka s rozhodnutím děkana FF JU o nepřijetí ke studiu, má právo požádat děkana 
o přezkoumání jeho rozhodnutí, a to žádostí podanou děkanovi do 30 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí. Nevyhoví-li děkan žádosti, postoupí žádost k rozhodnutí rektorovi Jihočeské univerzity. 
Rozhodnutí rektora je konečné. Pro potřebnou argumentaci má uchazeč*ka právo nahlédnout do své 
vlastní dokumentace, která byla podkladem pro rozhodnutí děkana. Nemá právo nahlížet do 
dokumentace jiných uchazečů. Přístup k této dokumentaci bude uchazečům*kám umožněn na 
studijním oddělení FF JU ve dnech 11.–15. července 2022 v době mezi 8.00 a 10.00 hodinou. 
 

12. Školitele*ky doktorand*ek navrhuje přijímací komise a schvaluje je příslušná oborová rada; hlavní 
podmínkou přitom je, aby publikační činnost školitelů*ek odpovídala požadavkům na udělení 
pedagogického titulu docent.  

 
13. Přihlášku ke studiu podává uchazeč*ka elektronickou cestou prostřednictvím webového rozhraní 

https://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp. Úspěšné zadání e-přihlášky je potvrzeno 
automaticky vygenerovaným e-mailem informačního systému IS/STAG na vyplněnou e-mailovou 
adresu uchazeče*ky. Ze systému IS/STAG uchazeč*ka posléze přihlášku vytiskne a vybaví potřebnými 
přílohami. Přihláška musí být doplněna podrobným životopisem, údaji o praxi 
a seznamem publikací. Součástí přihlášky jsou rovněž teze zamýšleného doktorského projektu 
a soupis prostudované odborné literatury k širšímu zaměření disertační práce. Uchazeči*ky, kteří*ré 
do mezního data pro podání přihlášky řádně dokončili*y magisterské studium, přiloží k přihlášce 
úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Uchazeči*ky, kteří*ré do doby podání přihlášky 
magisterské studium ještě řádně nedokončili*y, předloží potvrzení o dokončení studia nejpozději do 
30. září 2022 na studijní oddělení FF JU. Předložením dokladu o dokončení studia nezaniká povinnost 
studenta*ky dodat na studijní oddělení FF JU úředně ověřenou kopii magisterského diplomu hned 
poté, kdy to je – s ohledem na jeho vystavení – možné.  
 

14. Přihláška ke studiu je zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 500,- Kč, poplatek je splatný 
rovněž do 30. dubna 2022. FF JU upřednostňuje platbu bezhotovostním převodem, a to buď platební 
kartou online přes platební bránu, nebo bankovním převodem na účet vedený u ČSOB České 
Budějovice 104725778/0300, variabilní symbol 6020111, konstantní symbol 0008, specifický 
symbol odpovídá systémem vygenerovanému číslu. Podklady pro platbu ze zahraničí: Acc. No. IBAN: 
CZ 2003000000000104725778, SWIFT: CEKOCZPP, Banka: Československá obchodní banka, 
variabilní symbol a specifický symbol – viz výše (u plateb ze zahraničí uvádějte v poznámce své 

http://www.centrumssp.jcu.cz/
mailto:centrum-ssp@jcu.cz
mailto:centrum-ssp@jcu.cz
https://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp
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příjmení, jméno + přijímací řízení FF JU). FF JU umožňuje platbu v hotovosti v centralizované pokladně 
Jihočeské univerzity (budova Branišovská 31a, 3. patro, kancelář RF 03 006). Doklad o platbě FF JU 

nepožaduje. 
 
15. Zápis nově přijatých studentů a studentek doktorského studia proběhne 7. 10. 2022 v 9.30 hodin 

v zasedací místnosti Z1 FF JU, Branišovská 31a, České Budějovice. 
 

16. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu projednal a schválil Akademický senát FF JU dne 31. 12. 2021. 
 

 
 
 
České Budějovice dne 31. 12. 2021. 

          
 
 
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r. 
děkan 


