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Povinné přílohy k přihlášce do doktorských studijních oborů, akademický 
rok 2021/2022 

 

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do 
studijního systému fakulty (KOS) a dále ji v tištěné podobě a vlastnoručně podepsanou se 
všemi povinnými přílohami doručí na adresu fakulty ve stanoveném termínu. 
 
V případě studia:  
- v českém jazyce jsou všechny níže uvedené dokumenty vyžadovány v českém jazyce,  
- v anglickém jazyce jsou všechny níže uvedené dokumenty vyžadovány v anglickém 
jazyce, kromě lékařského potvrzení (viz níže). 
 
POVINNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE PRO VŠECHNY UCHAZEČE: 
 
1. téma zamýšlené disertační práce včetně samotného projektu, 
 
2. profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií 
(mimo jiné lze uvést přehled o dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných prací 
nebo uměleckých výkonů, doklady o veřejném ohlasu tvorby), 
  
3. doklad vydaný odpovídající certifikovanou institucí o vykonání zkoušky ze dvou cizích 
jazyků, ne starší než 5 let, (z anglického jazyka na úrovni B2, z dalšího cizího světového 
jazyka na úrovni A2). 
V případě uchazeče – absolventa HAMU, který v předcházejícím navazujícím 
magisterském studiu zkoušky z jazyka na odpovídající úrovni úspěšně vykonal, studijní 
proděkan ve spolupráci se studijním oddělením fakulty tyto zkoušky, ne starší než 5 let, 
uzná, tzv. udělí dispenz. 
Pokud uchazeč nemůže prokázat, že v uplynulých 5 letech úspěšně vykonal zkoušky ze 
dvou cizích jazyků (podrobněji uvedeno viz výše), je povinen tyto zkoušky vykonat, např. 
po domluvě se studijním oddělením HAMU, je absolvovat v Centru jazykové přípravy 
AMU. 
 
4. Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení 
vystavené studijním oddělením o studiu posledního ročníku vysoké školy a termínem 
magisterské SZZ v aktuálním akademickém roce (v kolonce na přihlášce). 
Po absolvování magisterského studia a získání magisterského diplomu, je třeba tento 
neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU. 
  
V souladu s ustanovením § 48 a 49 zákona o vysokých školách přiloží uchazeči – cizinci 
k přihlášce buď: 
- úředně ověřenou kopii magisterského diplomu včetně dodatku k diplomu vydaného 
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v České republice nebo  
- úředně ověřenou a do češtiny přeloženou kopii magisterského diplomu včetně dodatku 
k diplomu vydaného v zahraniční s nostrifikační doložkou nebo 
- případně obdobný doklad.  
Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky.  
 

5. uchazeči - cizinci, kteří se hlásí ke studiu studijního programu akreditovaném v českém 
jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o 
znalosti českého jazyka B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v češtině. (Netýká se občanů Slovenska 
ani cizinců, kteří absolvovali českou maturitní zkoušku zahrnující maturitní zkoušku z 
českého jazyka na české střední škole či českou vysokou školu - nutno doložit 
vysvědčením/diplomem).  
 
Uchazeči - cizinci, kteří se hlásí ke studiu studijního programu akreditovaném v anglickém 
jazyce, jsou povinni přiložit k přihlášce ke studiu úřední doklad akreditované instituce o 
znalosti anglického jazyka B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 
CEFR a vykonat všechny části přijímací zkoušky v angličtině. 
 

6. lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu pouze v českém nebo slovenském jazyce 
 
7. doklad o zaplacení správního poplatku 
 

 
 
Poskytnuté dokumenty se nevracejí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


