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Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu 

na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity 

Podmínkou přijetí ke studiu do doktorských studijních programů na FI MU je:  

1)  Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu 
Uchazeči doloží úředně ověřenou kopii diplomu nejpozději u zápisu ke studiu (absolventi 
magisterského studia na MU kopii diplomu nedokládají).  
Absolventi zahraničních magisterských programů doloží dokumenty potvrzující jejich vzdělání              
dle pokynů na webu FI MU https://www.fi.muni.cz/admission/verification.html.en, popř.                
na webu MU https://www.muni.cz/en/admissions/recognition-of-foreign-education/general; 

2)  Úspěšné vykonání přijímací zkoušky; 

3)  Přijetí cizinců ke studiu musí být v souladu se závazky, které vyplývají z mezinárodních smluv, 
kterými je Česko vázané a také může podléhat omezením (příp. až nemožností cizince 
přijmout). 

 

Podmínky přijímacího řízení v doktorském studijním programu 

 podání elektronické přihlášky  
 (vč. jména školitele, tématu výzkumného zaměření, životopisu); 

 dva doporučující dopisy (jedno z doporučení může být od předpokládaného školitele); 

 explicitní stanovisko předpokládaného školitele k vedení studenta;  

 zaplacení poplatku za přijímací řízení; 

 dodání magisterského diplomu a diploma supplementu, případně vysvědčení o státní zkoušce 
(úředně ověřené kopie v případě, že existenci dokladu již MU nemá doloženou); 

             Pokud termín přijímacího řízení předchází termínu řádného ukončení studia, dodání úplného 
výpisu zapsaných a absolvovaných předmětů včetně hodnocení (potvrzeno příslušnou VŠ)              
a do termínu zápisu do studia dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu a diploma 
supplementu, případně vysvědčení o státní zkoušce;  

             V případě předložení dokladů o studiu v jiném jazyce než českém, slovenském nebo anglickém 
dodání překladu těchto dokumentů do českého nebo anglického jazyka; 

https://www.fi.muni.cz/admission/verification.html.en
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 v případě zájmu o studium v angličtině dodání dokladů o jazykové způsobilosti (prohlášení 
uchazeče v případě rodilých mluvčích, státní zkouška, TOEFL apod.);                                                                   
případně může přijímací komise uchazeče uznat jazykově způsobilým na základě                                
ústního pohovoru;  

 složení ústní části přijímací zkoušky – přijímací komise může na základě výše uvedených                
písemných materiálů dle vlastního uvážení tuto podmínku zrušit. V takovém případě je                   
uchazeč přijímací komisí doporučen panu děkanovi k přijetí; 

 

 Přihláška, jejíž přijetí není ze strany FI MU v Informačním systému MU potvrzeno, je neúplná, 
takovou přihláškou se dále nezabýváme a nezpracováváme ji. 

 

Forma a kritéria přijímací zkoušky do doktorského studia na FI MU 

Přijímací komise posuzuje předpoklady uchazeče pro tvořivou práci v informatice jako  

vědním oboru a schopnost komunikace v anglickém jazyce.  

 

Předsedu a složení komise navrhuje oborová rada FI MU a jmenuje děkan.  

Komise na základě vyhodnocení písemných podkladů uchazeče rozhodne o tom, zda je                                    

či není nutné uchazeče přizvat k ústnímu pohovoru. Ústní pohovor komise může prominout                     

zejména v případě, kdy uchazeč dosáhl vynikajících výsledků během předchozího magisterského 

studia (vynikající studijní průměr, vynikající diplomová práce, solidní umístění ve SVOČ, apod.).    

Během ústního pohovoru, který trvá 15-30 minut, musí uchazeč prokázat všeobecnou znalost 

informatiky a současně hlubší znalosti v oblasti související s plánovaným zaměřením studia.                   

Dále musí prokázat schopnost komunikovat v anglickém jazyce. Ústní pohovor se skládá z otázek, 

které pokládají členové komise. Na část těchto dotazů odpovídá uchazeč v anglickém jazyce.                

Pohovor je možné na základě rozhodnutí přijímací komise provést též videokonferenčně, zejména 

v případě zahraničních uchazečů.  

Přijímací komise navrhne uchazeče přijmout nebo nepřijmout do doktorského studia na základě 

komplexního posouzení písemných podkladů a průběhu ústního pohovoru. Pokud je ústní 

pohovor uchazeči prominut, navrhne přijímací komise jeho přijetí.  
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O průběhu přijímacího řízení a návrhu přijímací komise je informována oborová rada FI MU,                     

která se také k návrhu na přijetí/nepřijetí vyjádří. Návrh přijímací komise a oborové rady je                

následně postoupen děkanovi FI MU, který rozhodne o přijetí či nepřijetí každého z uchazečů. 

Výše uvedené podmínky přijetí ke studiu a přijímacího řízení do doktorských studijních                 

programů Informatika, Computer Science na FI MU zůstávají v platnosti, dokud je nebude nutné                 

změnit nebo upravit.  

 

Schváleno Oborovou radou FI MU dne: 17. června 2022 

Schváleno Akademickým senátem FI MU dne: dd.mm.yyyy 

 


