
V souladu  s ustanovením  §  49  zákona  č.  111/1998  Sb.  o  vysokých  školách  a  o  změně  a
doplnění  dalších  zákonů  (zákon  o  vysokých  školách),  v platném  znění,  a  s příslušnými
ustanoveními  Statutu  Univerzity  J.  E.  Purkyně  v Ústí  nad  Labem  a  Statutu  Pedagogické
fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

DĚKAN PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V     ÚSTÍ NAD
LABEM VYHLAŠUJE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK  2020/2021

 A STANOVUJE PODMÍNKY K     PŘIJETÍ KE STUDIU V     DOKTORSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 schválil Akademický senát
Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 27. 3. 2020.



Informace o studijních programech

Podmínky přijímacího řízení 

Termín podání přihlášek: do 30. dubna 2020 doktorské studijní programy

Termín přijímacích zkoušek: 15. - 19. 6. 2020 ústní přijímací zkouška

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč (tištěná i elektronická přihláška)
Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad 
Labem
Účet: 260112295/0300
Název banky: ČSOB
Konstantní symbol: 0308 (platba převodem)

0379 (platba poštovní poukázkou)

Variabilní symbol pro e-přihlášku: 430509
Variabilní symbol pro papírovou přihlášku:  430509
Specifický symbol:  U elektronické přihlášky vygeneruje systém automaticky

U papírové přihlášky se jako specifický symbol použije 
prvních 6 čísel rodného čísla uchazeče

Převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem
(Při elektronické přihlášce platba pouze převodem.)



Milé  uchazečky,  milí  uchazeči,  v  následující  části  naleznete  dvě  tabulky  (Tabulka  1  „Přehled  otevíraných  doktorských  studijních
programů“), kde je obsažen seznam všech doktorských studijních programů, které PF UJEP otevírá v přijímacím řízení pro akademický rok
2020/2021. Je zde uveden název studijního programu, forma (zda se studijní program studuje ve formě prezenční – PS nebo kombinované - KS),
standardní délka studia programu v letech; titul, který po úspěšném absolvování programu získáte; nejvyšší počet přijímaných uchazečů z těch,
kteří splní stanovené podmínky nutné pro přijetí; a v neposlední řadě je zde uveden typ přijímací zkoušky. Podrobnosti o přijímacích zkouškách
na jednotlivé programy najdete ve druhé tabulce (Tabulka 2 „Podmínky přijímacího řízení 2020/2021“). 

Tabulka 1 Přehled otevíraných doktorských studijních programů 
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Studijní program/obor Forma Délka studia Titul Nejvyšší počet Přijímací zkouška
Hudební teorie a pedagogika PS 4 Ph.D. 4 ústní pohovor
Hudební teorie a pedagogika KS 4 Ph.D. 4 ústní pohovor
Teorie výtvarné výchovy PS 4 Ph.D. 5 ústní pohovor 
Teorie výtvarné výchovy KS 4 Ph.D. 5 ústní pohovor 
Teorie vzdělávání v bohemistice PS 4 Ph.D. 5 ústní pohovor
Teorie vzdělávání v bohemistice KS 4 Ph.D. 5 ústní pohovor
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání PS 4 Ph.D. 6 ústní pohovor
Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání KS 4 Ph.D. 6 ústní pohovor

Podmínky přijímacího řízení 2020/2021

 Ke studiu daného doktorského studijního programu bude přijato vždy prvních N uchazečů  podle pořadí daného postupně klesajícím
počtem získaných bodů z přijímací  zkoušky.  N = nejvyšší  počet  přijímaných studentů z těch,  kteří  splní podmínky přijímacího řízení.
V případě rovnosti bodů budou přijati rovněž všichni uchazeči, kteří budou mít shodný počet bodů jako N-tý uchazeč v pořadí.   

 Pro  bližší  informace  o  průběhu,  podmínkách  a  hodnotících  kritériích  přijímacích  zkoušek  doporučujeme  navštívit  i  webové  stránky
jednotlivých kateder PF UJEP.



Tabulka 2 Podmínky příjímacího řízení v doktorském studjním programu 2020/2021
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Studijní program Přijímací zkouška
Prominutí přijímací

zkoušky
Další

podmínky

Hudební teorie a pedagogika

Ústní pohovor, který je zaměřený na následující okruhy témat: projekt dizertace – odborná rozprava (0
– 35 bodů); dosavadní odborná činnost uchazeče (0 - 20 bodů); dosavadní interpretační a kompoziční
činnost uchazeče (0 – 5 bodů); prokázání znalostí, schopností a nadání nezbytných pro studium ve výše
uvedeném  doktorském  studijním  programu  (muzikologické  a  hudebně-teoretické  disciplíny)  (0-  50
bodů). Maximální počet bodů je 100, minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 80
bodů.

NE NE

Teorie výtvarné výchovy

Ústní  pohovor,  který  je  zaměřený  na  následující  okruhy  témat:  představení  vlastní  tvůrčí  práce  a
dosažených výsledků uchazeče (předchozí studium, kvalifikační práce, umělecké i publikační výstupy,
zkušenosti v oboru, účast na konferencích, workshopech, předložení strukturovaného CV a portfolia) v
oboru a blízké problematice,  uchazeč předloží a prokáže orientaci v prostudované literatuře (0 – 25
bodů); návrh dizertačního projektu a rámcové téma předpokládané disertační práce (objasnění hlavních
tezí  dizertačního  projektu),  představení  metodologie  projektu.  V projevu  se  uchazeč  soustředí  na
inovativnost,  přínosnost  tématu  pro  obor  a  logické  propracování  idejí  (0  –  25  bodů);  porozumění
odbornému textu a schopnosti komunikace alespoň v jednom světovém jazyce (0 – 15 bodů); prokázání
znalostí, schopností a nadání nezbytných pro studium v uvedeném doktorském studijním programu (0 –
35 bodů). Maximální počet bodů je 100, minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je
70 bodů. 
Doporučení pro uchazeče před konáním přijímacího řízení:

1. 1.  konzultovat projekt s garantkou doktorského studijního programu nejpozději 14 dní před
konáním přijímacího řízení.

2. 2. připravit vlastní návrh doktorského dizertačního projektu s okruhem literatury, představou
časového plánu, používané metodologie atd. Tento text a strukturovaný životopis s uvedenou publikační
a uměleckou činností odevzdat v elektronické nebo písemné podobě nejpozději 10 dní před přijímacím
pohovorem.

3. 3.  pokud  má  uchazeč  o  studium kontakt  se  supervizorem,  který  by  mohl  být  případným
školitelem (viz studijní a zkušební řád v DS), konzultuje svůj projekt také s ním a informuje garantku
doktorského studijního programu na KVK.

NE NE

Teorie vzdělávání v bohemistice

Ústní pohovor, který je zaměřený na následující okruhy témat: Rozprava nad předloženým dizertačním
projektem (prokázání dobré orientace v didaktice českého jazyka a literatury vzhledem ke zvolenému
disertačnímu projektu (0 – 50 bodů); prokázání znalostí literárněvědně nebo lingvisticky orientované
bohemistiky a znalosti didaktik českého jazyka a literární výchovy pro 2. stupeň základní školy a pro
školy  střední  (0  –  40  bodů);  kultivovaný  jazykový  projev  v odborném stylu,  ovládání  terminologie
oboru, předpoklady pro samostatnou vědeckou činnost (0 – 10 bodů). Maximální počet bodů je 100,
minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 70 bodů.    

NE NE

Didaktika primárního 
přírodovědného vzdělávání

Ústní pohovor,  který  je zaměřený na následující  okruhy témat:  odborná rozprava nad předloženým
projektem dizertační práce (0 – 30 bodů); posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0 – 15 bodů);
prokázání znalostí ze studia odborné literatury (0 – 15 bodů); prokázání znalostí a schopností nezbytných
pro studium v doktorském studijním programu/oboru  (0 – 40 bodů).  Maximální  počet bodů je 100,
minimální počet bodů pro úspěšné splnění přijímací zkoušky je 70 bodů.  Tematické  zaměření doktorské
disertace si může zvolit uchazeč sám.      

NE NE



OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Tato pravidla jsou společná a platí pro všechny doktorské studijní programy otevírané na PF UJEP
v roce 2020/2021.
Nutné podmínky pro přijetí:

1. Včasné podání a doručení řádně vyplněné přihlášky (v případě elektronické přihlášky i její
tištěné verze). 

2. Včasné zaplacení manipulačního poplatku. 
3. Řádné a včasné doložení požadovaného vzdělání, 
4. Účast u přijímací zkoušky a její úspěšné vykonání 

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu na fakultě přijímáni: 

Uchazeči, kteří prospěli u přijímací zkoušky a současně dosáhli dostatečně dobrého umístění
v celkovém pořadí. Přednost bude dána těm, kteří při úspěšném vykonání přijímací zkoušky
dosáhli celkově vyššího bodového hodnocení. Bodový zisk je jediným kritériem pro stanovení
pořadí.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:
1. Každá část přijímací zkoušky je hodnocena body. 
2. Nutnou podmínkou pro úspěšné vykonání  přijímací  zkoušky je úspěšné absolvování  všech
předepsaných částí přijímací zkoušky.   

Uvedené podmínky se nevztahují na cizince, kteří se ucházejí o studium v rámci programů Evropské
Unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání,  jejichž součástí jsou mobility studentů, nebo na základě
mezinárodních smluv nebo smluv a dohod, které umožňují krátkodobé studijní pobyty zahraničních
studentů. Tito cizinci jsou přijímání bez přijímacích zkoušek na základě podepsaných smluv.

OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

1. Přihlášku ke studiu přijímá studijní oddělení Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, České
mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem. Přihláška se všemi náležitostmi se podává na předepsaném
tiskopise  (tiskopis  SEVT  49  145  0,  VSP/72/17912)  řádně  a  čitelně  vyplněná,  podepsaná
uchazečem.  Přihlášku  je  možné  podat  rovněž  elektronicky,  v  takovém  případě  je  však
uchazeč povinen elektronickou přihlášku po vyplnění vytisknout, podepsat a zaslat se všemi
náležitostmi na adresu studijního oddělení PF. Pro zaslání výpisu platí stejný termín jako pro
podání přihlášky.  Podrobnosti k elektronické přihlášce jsou zveřejněny na webových stránkách
univerzity (www.ujep.cz). POZOR – až po  zaslání vytištěné a podepsané formy e-přihlášky na
adresu  Studijního  oddělení  PF  a  přijetí  platby  za  její  podání  je  e-přihláška  považována  za
doručenou (v  opačném případě  se  přijímací  řízení  nezahájí).  Uchazeči,  kteří  se  hlásí  na  více
studijních  programů,  jsou  povinni  podat  na  každý  studijní  program samostatnou  přihlášku se
všemi  náležitostmi  (včetně  dokladu  o  dosaženém vzdělání).  Při  podání  více  přihlášek však
mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné kolize, které fakulta z organizačních
důvodů nemůže zohledňovat.

2. Termín  přijímacích  zkoušek:  15.  -  19.  6.  2020.  Pozvánky  k přijímacím  zkouškám  budou
rozesílány v červnu 2020. Náhradní termín přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.



3. Administrativní  poplatek  za  podání  přihlášky  je  500,-  Kč,  při  podání  tištěné  i  elektronické
přihlášky.  Administrativní  poplatek za registraci  přihlášky je v kterékoli  fázi  přijímacího
řízení  nevratný.  Originál  dokladu  o  zaplacení  poplatku  (ústřižek  poštovní  poukázky  nebo
potvrzený bankovní příkaz) musí být pevně nalepen na titulním listě tištěné přihlášky. POZOR –
razítko sběrného boxu ani nepotvrzený příkaz k úhradě nelze považovat za doklad o zaplacení.
Platby  v hotovosti  fakulta  nepřijímá.  U e-přihlášky  lze  zaslat  poplatek  za  přijímací  řízení
pouze  bankovním  převodem.  Poplatek  za  přijímací  řízení  je  nutné  zaplatit  za  každou
jednotlivou podanou přihlášku. 

4. Uchazeči  přiloží  k přihlášce  úředně  ověřený  opis  dokladu  o  absolvování  vysokoškolského
vzdělání magisterského stupně (diplom + diploma supplement, pokud je vydáván). V případě, že
tento doklad v době podání přihlášky ke studiu dosud nemají k dispozici, doručí ho na adresu
studijního oddělení do 15. 6. 2020, případně alespoň potvrzení o ukončení magisterského stupně
vysokoškolského studia.  (prodloužení termínu pro odevzdání úředně ověřeného opisu diplomu
může povolit na základě písemné žádosti uchazeče proděkan pro vědu a tvůrčí činnost) . Pokud
je uchazeč absolventem magisterského studijního programu na PF UJEP v Ústí nad Labem a svá
studia ukončil v roce 2001 či později, nemusí úředně ověřený opis diplomu a diploma supplement
dokládat.

3. V souladu s čl. 22, odst. 4 Úplného znění Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem ze dne 16. června 2017 stanovuje děkan PF UJEP pro  cizí státní příslušníky před
přijímacím řízením povinnost vykonat  zkoušku z českého jazyka na pracovišti veřejné vysoké
školy, které uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo
na  akreditovaném pracovišti  celoživotního  vzdělávání,  které  uskutečňuje  vzdělávací  program
zaměřený na výuku českého jazyka. Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje je-li cizinec:

a) občan Slovenské republiky, 

b) uchazeč, který dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v oblasti umění i vyššího
odborného vzdělání poskytovaného v konzervatoři v České nebo Slovenské republice, 

c) uchazeč, který řádně ukončil vysokoškolské studium v kterémkoliv typu studijního programu
uskutečňovaném v českém nebo slovenském jazyce. 

Zkouška z českého jazyka, která ověřuje znalost češtiny pro cizince na úrovni alespoň B1 podle
Společného evropského referenčního rámce proběhne na základě aktuálně vyhlášeného termínu.
Zkouška je zpoplatněna a její  cena je stanovena Centrem celoživotního vzdělávání  PF UJEP,
výstupem je certifikát. 

4. Dosažení zahraničního vysokoškolského vzdělání dokládá uchazeč podle § 48 odst. 5 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

5. Zápisy  uchazečů přijatých  ke  studiu  v  prezenční  formě  se  budou  konat  individuálně  po
dohodě  s vedoucí  studijního  oddělení.  Nedostavení  se  k  zápisu  je  posuzováno  jako  projev
nezájmu o studium a rezignace na něj. Při zápisu je podle vnitřních předpisů univerzity nutná
osobní  účast  uchazeče,  popřípadě  jeho  zástupce  s úředně  ověřenou  plnou  mocí  opravňující
k administrativním úkonům. 
6. Bližší  informace  obdržíte  na studijním oddělení  PF – číslo  telefonu 475 283 111 nebo na
https://www.pf.ujep.cz/cs/.
7. Děkan  PF  UJEP  si  vyhrazuje  právo  podle  vývoje  počtu  uchazečů  prodloužit  termín  pro
odevzdáním přihlášek ke studiu.

https://www.pf.ujep.cz/cs/


8. Uchazečům  se  specifickými  vzdělávacími  potřebami  doporučujeme,  aby  se  před  podáním
přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami: Mgr.
Vladimír  Řáha,  tel./SMS:  702  202  477  nebo  e-mail:  vladimir.raha@ujep.cz.  Web:
bezbarier.ujep.cz Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne
uchazečům individuální  konzultace  o  možné  formě  a  typu  studia  a  projedná  s  nimi  možnou
modifikaci přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy.  Při
podání  přihlášky  ke  studiu  je  nutné  uvést  požadavek  zohlednění  zdravotních  specifik  –
zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního onemocnění a
specifických poruch učení.  V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout příslušné políčko. Na
základě  tohoto  vyjádření  se  s  uchazečem spojí  pracovníci  Univerzitního  centra  podpory  pro
studenty se specifickými potřebami,  dohodnou si s ním osobní schůzku a projednají  potřebné
náležitosti.
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