
Obecné pokyny a informace k přijímacím zkouškám do doktorského 

studia na FEKT VUT v Brně 

 

Podmínkou přijetí ke studiu do doktorského studia na FEKT VUT je řádné ukončení magisterského 

studijního programu stejného nebo příbuzného oboru. Základními předpoklady k přijetí jsou zájem a 

schopnosti k vědecké práci, znalost anglického jazyka a velmi dobré studijní výsledky dosažené v 

magisterském studijním programu.  

Do přijímacího řízení může být zařazen pouze uchazeč, který ve stanoveném termínu podá platnou 

přihlášku ke studiu na FEKT VUT. Přihláška ke studiu se podává elektronicky přes portál 

https://www.vutbr.cz/eprihlaska/. Uchazeči o studium v přihlášce uvedou obor a téma uvažované 

disertační práce. Obor studia a téma uvažované disertační práce si uchazeči vyberou na fakultních 

internetových stránkách, kde jsou zveřejněny v průběhu dubna daného kalendářního roku. 

Povinnou přílohou přihlášky je úředně ověřená kopie diplomu a životopis. Uchazeč tyto dokumenty 

přinese k přijímací zkoušce. Pokud termín přijímací zkoušky předchází v daném roce termínu státních 

závěrečných zkoušek, dodá uchazeč kopii diplomu na vědecké oddělení dodatečně. Rozhodnutí o 

přijetí bude v tomto případě odloženo až po doručení kopie diplomu na vědecké oddělení. U 

absolventů FEKT VUT si vědecké oddělení ověří složení státní závěrečné zkoušky, a poté vydá 

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. 

Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, kterým se ověřují předpoklady pro doktorské 

studium, kdy zájemce prokazuje a obhajuje především svůj zájem o zvolené téma studia, teoretické 

znalosti v oboru, znalost anglického jazyka, dosavadní tvůrčí činnost. 

Přijímací komise hodnotí kvalitu uchazeče v rámci rozpravy, kdy náplní zejména jsou: 

- otázky k zaměření studia a předpokládané disertaci, 

- otázky obecně teoretické, 

- otázky specializované, vážící se k oboru studia, 

- ověření znalostí anglického jazyka, 

- ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti. 

V případě více zájemců o shodné téma, kdy všichni splňují minimální požadavky v rámci dílčích 

kategorií, o návrhu k přijetí jedno ze zájemců rozhoduje komise. 

 Řádný termín přijímací zkoušky je standardně v druhé polovině června. Konkrétní termín přijímací 

zkoušky je vždy stanoven rozhodnutím děkana nejméně čtyři měsíce před zahájením samotného 

přijímacího řízení. 

 

https://www.vutbr.cz/eprihlaska/

