
Požadavky k přijímací zkoušce 

• doklad o ukončení VŠ studia na úrovni magisterského programu  
• elektronická verze diplomové práce z předchozího studia  
• domluva s potencionálním školitelem ohledně tématu a konceptu disertační práce, případně 

se školiteli, je-li to vhodné vzhledem k interdisciplinaritě 
• projekt disertační práce (vymezení tématu, cíl, struktura, metodologie, plán práce, 

bibliografie s vyznačením literatury již prostudované a literatury, kterou chce uchazeč 
zkoumat) – na přípravě projektu disertační práce uchazeč spolupracuje s potencionálním 
školitelem, případně se školiteli 

• seznam relevantní odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj 
individuální zájem v bioetice a na zvolené téma disertačního projektu 

• znalosti z bioetiky, včetně anglické terminologie 
• strukturovaný životopis 
• vítán je seznam publikací uchazeče, motivační dopis uchazeče, doklad o odborné kvalifikaci 

(např. odborná stáž, profesní zkušenost), výpis hodnocení v jednotlivých předmětech v 
předchozím studiu a doporučení k doktorskému studiu bioetiky (např. od předchozího 
učitele, školitele, jiných odborníků) 

Současně s termínem podání přihlášky uchazeč podává na elektronickou adresu předsedy Oborové 
rady (jkure@med.muni.cz) tyto podklady: 

• disertační projekt (podrobnosti výše) schválený potenciálním školitelem / potenciálními 
školiteli 

• diplomovou práci 
• seznam prostudované bioetické literatury 
• případný seznam publikací 

Kritéria hodnocení u přijímací zkoušky 

• kvalita disertačního projektu a jeho potenciál pro úspěšnou disertační práci 
• znalost bioetiky 
• schopnost samostatné tvůrčí odborné práce 
• motivace pro doktorské studium bioetiky 
• znalost angličtiny, včetně odborné bioetické terminologie 

Klíčovým kritériem pro přijetí ke studiu je kvalita předloženého disertačního projektu. Proto je třeba 
s velkým předstihem začít jeho přípravu.  

Doporučení: v případě zájmu o studium s výrazným časovým předstihem kontaktovat garanta 
studijního programu a domlouvat s ním potenciálního školitele a téma. 

Je možné, aby uchazeč navrhnul svoje téma disertačního projektu. Tuto možnost upřednostňujeme. 
V tom případě je třeba velmi časně kontaktovat garanta programu – optimálně se semestrovým 
předstihem. 
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