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Studium v doktorském studijním programu na FAMU probíhá v souladu se zněním 

zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), se zněním 

Studijního a jednacího řádu AMU a souvisejících vnitřních předpisů AMU a FAMU, 

v rámci akreditovaného studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění 

a nová média, ve studijním oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.  

Orgánem fakulty pro doktorské studium je Oborová rada doktorského studia FAMU 

(dále jen ORDS FAMU); ve své činnosti se řídí Jednacím řádem. 

 

 Studium probíhá v českém jazyce. Studenti, jejichž mateřským jazykem je 

slovenština (respektive doloží znalost slovenštiny na úrovni C2 podle CEFR), 

nemusejí dokládat znalost českého jazyka. Ostatní zahraniční uchazeči se mohou 

hlásit do doktorského studia, pokud příslušným certifikátem, případně zkouškou 

na CJP AMU doloží znalost českého jazyka na úrovni C1 podle CEFR.   

 Přijímací řízení do studia v doktorském studijním programu veřejně vyhlašuje 

děkan na základě návrhu podmínek přijímacího řízení vytvořených ORDS FAMU 

a odsouhlasených Akademickým senátem FAMU. V informacích o podmínkách 

přijímacího řízení pro daný akademický rok, zveřejněných na úřední desce FAMU 

v zákonné lhůtě, tj. nejméně čtyři měsíce před termínem k podání přihlášek, se 

uvádějí: lhůta pro podání přihlášky; místo, kam uchazeč zašle či doručí 

přihlášku; požadavky na doklady, které je nutno přiložit k přihlášce (notářsky 

ověřená kopie diplomu o ukončení magisterského studia na vysoké škole, 

životopis, přehled dosavadní teoreticko-výzkumné, popř. umělecké činnosti, 

seznam publikovaných prací); tematické okruhy k projektům a požadavky 

na projekt doktorského studia; uchazečův projekt musí obsahovat téma 

disertační práce, které vychází z vypsaných tematických okruhů, metodologická 

východiska, přehled o současném stavu bádání k danému tématu a příslušné 

odborné literatuře, konkretizaci předpokládané náplně studia, tj. předběžný 

náčrt harmonogramu a obsahu výzkumné, tvůrčí a pedagogické činnosti, 



zejména ve vztahu k výuce FAMU, i úvahu o zapojení do grantových projektů, 

publikačních výstupů, vědeckých konferencí a (mezinárodních) badatelských 

pobytů a stáží. 

 předsedu a členy komise pro přijímací zkoušku jmenuje děkan na základě 

návrhu předsedy OR. 

 Přijímací zkouška probíhá formou ústní rozpravy o uchazečově projektu. Komise 

hlasuje o návrhu přijetí nebo nepřijetí uchazeče do studia na základě tajného 

bodového hodnocení členů komise 

 Seznam navržených k přijetí a navržených k nepřijetí předseda zkušební komise 

předloží děkanovi fakulty, který rozhodne o přijetí a nepřijetí uchazečů 

do doktorského studia. 

 Děkan jmenuje na základě návrhu ORDS FAMU školitele doktorandů, kterými 

jsou akademičtí pracovníci FAMU zpravidla s minimální vědeckou hodností Ph.D., 

v odůvodněných případech též akademičtí pracovníci jiných vysokých škol 

či významní odborníci, kteří mají k funkci školitele potřebné předpoklady. 

 Školitel sestavuje roční individuální studijní plán doktoranda, který předkládá 

nejpozději 2 měsíce od započetí studia ORDS FAMU ke schválení na nastávající 

akademický rok. Nedílnou součástí ročního studijního plánu je specifikace 

vědeckovýzkumné a publikační činnosti. 

 Školitel vede studenta při studiu, přípravě a tvorbě disertační práce, konzultuje 

s ním badatelské otázky, motivuje studenta k řádnému plnění individuálního 

studijního plánu.  

 Školitel hodnotí studenta v každoroční Zprávě o průběhu studia, kterou 

ve stanoveném termínu (zpravidla v září) předkládá ORDS FAMU. 

 ORDS FAMU podává děkanovi v odůvodněných případech návrhy na změnu 

školitele na základě žádosti studenta a/nebo školitele  

 Rámcovou podobu Individuálních studijních plánů, tj. předmětů společných 

všem studentům, určuje ORDS FAMU. Těmito předměty jsou zejména 

každoroční doktorandská kolokvia, doktorandská konference AMU, pedagogická 

praxe a pedagogická asistence, zkoušky z cizích jazyků, publikační výstupy.  

 Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba 

doktorského studia v prezenční formě je tříletá v kombinované formě je čtyřletá. 



 Ze závažných důvodů může děkan na základě písemné žádosti studenta 

opatřené odůvodněným souhlasem školitele a doporučením ORDS FAMU povolit 

přerušení studia. Maximální doba přerušení studia se řídí ustanovením čl. 20 

odst. 6 Studijního a zkušebního řádu AMU. 

 Studentům prezenční formy doktorského studia je přiznáváno stipendium. 

Studenti kombinované formy DS nemají nárok na stipendium. 

 Studium se ukončuje státní závěrečnou doktorskou zkouškou (dále SZDZK) 

a nejdříve 4 měsíce po jejím vykonání obhajobou dizertační práce.  

 Student v prezenční formě studia je povinen přistoupit k SZDZK nejpozději do 

pěti let od zápisu do studia. Student v kombinované formě studia je povinen 

přistoupit SZDZK nejpozději do šesti let od zápisu do studia. Doba přerušení 

studia se do této lhůty nezapočítává. Případné opravné termíny SZDZK nesmí 

být konány později než půl roku před řádným termínem ukončení studia. 

Studium studenta, který do stanoveného termínu SZDZK nesložil, je 

automaticky ukončeno. 

 Student se ke státní doktorské zkoušce přihlašuje po splnění Individuálního 

studijního plánu a minimálně tři měsíce před datem jejího konání.  

 Na návrh OR DS jmenuje děkan ke SZDZK nejméně pětičlennou zkušební 

komisi.  Členy komise mohou být jmenovaní profesoři, docenti a odborníci 

schválení uměleckou radou fakulty. Nejméně jeden člen komise musí být 

z pracoviště mimo fakultu. Školitel se účastní SZDZK i obhajoby jako přísedící 

s hlasem poradním. 

 Obsahem SZDZK je dizertační přednáška o rozsahu maximálně 20 minut. 

Dizertační přednáškou doktorand prokazuje svou schopnost metodologicky 

a tematicky koherentní prezentace odborného problému včetně schopnosti 

obhájit vlastní stanovisko v následné kritické debatě. Téma přednášky k SZDZK 

předkládá student po konzultaci se svým školitelem formou abstraktu o délce 

max. 1000 znaků současně s přihláškou k SZDZK.  

 Po odborné přednášce komise následuje uzavřené jednání komise a hlasování 

o složení státní doktorské zkoušky. 

 Výsledek SZDZK (prospěl/a -neprospěl/a) je vyhlášen veřejně, za přítomnosti 

studenta a hostů. V případě klasifikace "neprospěl/a" předseda komise studenta 



seznámí s možností opravného termínu a s hlavními důvody pro udělení 

klasifikace. 

 SZDZK může student opakovat pouze jednou. Opravný termín SZDZK musí 

student vykonat nejpozději 6 měsíců před termínem řádného dokončení studia. 

 Pouze v případě kladného výsledku SZDZK může být doktorand připuštěn 

k obhajobě dizertační práce.  

 Student v prezenční formě studia je povinen přihlásit se k obhajobě disertační 

práce nejpozději do šesti let od zápisu do studia. Student v kombinované formě 

studia je povinen přihlásit se k obhajobě disertační práce nejpozději do sedmi let 

od zápisu do studia. Doba přerušení studia se do této lhůty nezapočítává. 

K obhajobě disertační práce student přistupuje nejdříve čtyři měsíce 

po úspěšném vykonání SZDZK. Studium studenta, který se do stanoveného 

termínu k obhajobě doktorské práce nepřihlásil, je automaticky ukončeno. 

 Student se k obhajobě disertační práce přihlašuje minimálně tři měsíce 

před datem jejího konání. Souběžně s přihláškou student odevzdá na studijním 

oddělení disertační práci v rozsahu, formátu a úpravě dané příslušným výnosem 

rektora AMU(http://www.amu.cz/cs/uredni-deska/uredni-deska-rektoratu-

amu/predpisy/vynosy-rektora/platne/vynos-rektora-c-4-2009), posudek 

školitele, teze o disertační práci (teze o rozsahu 1-2 NS vyjadřují základní 

obsahové body, pojmenovávají metodu, hlavní výsledky a závěry disertace).  

 Předseda ORDS FAMU na základě doporučení pléna ORDS FAMU jmenuje dva 

oponenty, z nichž nejméně jeden není akademickým pracovníkem FAMU. 

 Nejpozději deset kalendářních dní před konáním obhajoby je student seznámen 

s oběma oponentskými posudky. 

 Na návrh OR DS jmenuje děkan k obhajobám disertačních prací nejméně 

pětičlennou zkušební komisi.  Členy komise mohou být jmenovaní profesoři, 

docenti a odborníci schválení uměleckou radou fakulty. Nejméně jeden člen 

komise musí být z pracoviště mimo fakultu. Školitel se účastní SZDZK 

i obhajoby jako přísedící s hlasem poradním. 

 Při obhajobě disertační práce doktorand stručně představí obsah dizertační 

práce, metodologii svého výzkumu a závěry, k nimž dospěl. 



 Oponenti přednesou své posudky. V případě jejich nepřítomnosti tak učiní 

předseda komise nebo jím pověřený člen. 

 Doktorand se vyjádří k oponentským posudkům.  

 Předseda komise zahájí diskusi k disertační práci a relevantním odborným 

otázkám, jež se k ní vztahují.  

 Následuje uzavřené jednání a hlasování komise 

 Výsledek obhajoby (prospěl/a -neprospěl/a) je vyhlášen veřejně, za přítomnosti 

studenta a hostů. V případě klasifikace "neprospěl/a" předseda komise studenta 

seznámí s možností opravného termínu a s hlavními důvody pro udělení 

klasifikace. 

 Obhajobu disertační práce může student opakovat pouze jednou. 

 K opravnému termínu obhajoby habilitační práce může student přihlásit nejdříve 

za šest měsíců a nejpozději do jednoho roku od konání prvního pokusu 

o obhajobu disertační práce. Na toto období se již nevztahuje maximální doba 

studia doktorského programu zmíněná v čl.18 ods. 4, Studijního a zkušebního 

řádu AMU ze dne 4. 1. 2017. 

 Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. 

za jménem). 

 Dokladem o řádném ukončení studia a o získání akademického titulu je 

vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, které absolventovi vydá AMU při 

promoci. 


