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Ph.D. Workshop 2021 
 

Olomouc, 16. – 17. 4. 2021 
 

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo zve všechny studenty 
doktorských studijních programů na osmý ročník Ph.D. Workshopu, který se 
uskuteční ve dnech 16. – 17. 4. 2021 v prostorách Právnické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. V případě, že by se akce nemohla uskutečnit kvůli krizovým 
opatřením spojeným s pandemií Covid-19 v prezenční podobě, bude překlopena 
do online formy.  
 
Zájemci o účast se mohou přihlásit do 20. 12. 2020 (podrobnější instrukce jsou 
uvedeny níže). Organizační tým vybere nejvýše 20 účastníků, kteří dostanou 
příležitost prezentovat svůj disertační výzkum, ke kterému dostanou zpětnou vazbu 
od mentorů. Akce je též otevřena začínajícím doktorandům (v prvním ročníku 
studia) či zájemcům o doktorské studium, kteří se mohou akce zúčastnit v roli 
tzv. pasivních účastníků a stručně zde prezentovat svůj výzkumný projekt.   
 
Anotace: Ph.D. Workshop nabízí mladým vědcům fórum, kde mohou prezentovat 
svoje disertační projekty, získat na ně zpětnou vazbu od odborníků z teorie i praxe 
a otevřeně mluvit o problémech či překážkách při formulování a psaní disertace. 
Součástí workshopu jsou i metodologické semináře o právním výzkumu 
a akademickém psaní a diskuse nad kariérními strategiemi výzkumníků a výzkumnic 
v oboru práva. Velkou přidanou hodnotou workshopu je příležitost pro setkávání 
začínajících akademiků se svými vrstevníky a s experty z různých právních odvětví. 
 
Formát, organizace a cíl: Ph.D. Workshop je otevřen všem studentům Ph.D. studia 
(všechna právní odvětví; prezenční i kombinovaná forma; domácí i zahraniční 
univerzity). Jazyky semináře jsou čeština a slovenština, nicméně práce může být 
psána i v cizím jazyce. Vybraní doktorandi dostanou příležitost prezentovat svůj 
disertační projekt jednak písemně (zasláním vybrané kapitoly disertace) a jednak 
ústně (prezentací projektu přímo na workshopu).  
 
Každému aktivnímu účastníkovi bude přidělen mentor, který na základě zaslaných 
dokumentů poskytne studentovi detailní zpětnou vazbu v rámci užší skupiny 
účastníků. Předběžně zamýšlíme rozdělit skupiny na soukromé a veřejné právo, 
avšak konečné rozdělení učiníme až na základě přijatých přihlášek.  
 
V přihlášce (viz níže) Vás požádáme o předběžné zařazení Vašeho projektu do jedné 
z výše uvedených skupin (popřípadě můžete uvést, proč Váš projekt nezapadá 
do obou skupin/do žádné z nich). V rámci své skupiny budete nejen prezentovat 
a obhajovat svůj projekt (ve spolupráci s přiděleným mentorem), ale zároveň 
budete kriticky komentovat jeden z projektů svého kolegy z vybrané skupiny.  
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Program workshopu bude doplněn o interaktivní semináře o metodologii výzkumu, 
akademickém psaní a celkové organizaci výzkumné práce v rámci specifik daných 
českým a slovenským akademickým prostředím. Diskutovat budeme i o různých 
kariérních strategiích (práce v akademické sféře a rodina; kombinace výzkumu 
a práce v právní praxi; kariéra v České republice a/nebo v zahraničí, apod.) Cílem 
semináře je poskytnout konkrétní, individuální a kritickou zpětnou vazbu ke všem 
klíčovým aspektům disertačního projektu (vhodnost a relevance tématu, 
metodologie, východiska, hypotézy, proveditelnost projektu, styl a kvalita psaného 
projevu atd.). Leitmotivem workshopu je jít do hloubky a nabídnout doktorandům 
možnost posunout jejich výzkum na kvalitativně vyšší úroveň, která obstojí 
i v mezinárodním srovnání. 
 
Přihlášky: Zájemci o aktivní účast na Ph.D. Workshopu zašlou do 20. 12. 2020           
e-mailem na info@csesp.cz: 
 
▪ Stručný životopis (max. 1 strana A4); 
▪ Výzkumný projekt (celkem 3 strany A4): 

▪ Na jedné stránce A4 (Times New Roman, 12, řádkování 1, okraje 2.5 cm) 
popište svůj projekt. Zformulujte, jaká je Vaše výzkumná otázka („co“ 
chcete psát), proč ji považujete za zajímavou a hodnou minimálně tří let 
Vašeho úsilí, komu je projekt určen, a nakonec, jak hodláte při výzkumu 
a vlastním psaní postupovat.  

▪ Na druhou stránku zkuste načrtnout obsah („Table of contents“) Vaší 
zamýšlené práce. 

▪ Na třetí stránce uveďte, jakou literaturu považujete za zásadní pro svůj 
projekt. U třech děl stručně vysvětlete, proč jsou pro Vaši práci zásadní. 

 
Zájemci o pasivní účast zašlou do 20. 12. 2020 e-mailem na info@csesp.cz: 
 
▪ Stručný životopis (max. 1 strana A4); 
▪ Stručný popis výzkumného projektu (max. 1 strana A4). 

o Uveďte, jaká je Vaše výzkumná otázka („co“ chcete psát), proč ji 
považujete za zajímavou a hodnou minimálně tří let Vašeho úsilí, 
komu je projekt určen, a nakonec, jak hodláte při výzkum a vlastním 
psaní postupovat.  

 
 
Do 22. 12. 2020 vybere organizační tým nejvýše 20 aktivních účastníků Ph.D. 
Workshopu 2021 a 5 pasivních účastníků. Vybraní aktivní účastníci budou vyzváni 
k zaslání kompletní kapitoly disertace (max. 10.000 slov), a to do 28. 2. 2021 (opět 
e-mailem). Zaslané dokumenty, včetně kontaktu, budou následně předány 
vybranému mentorovi, který může na žádost poskytnout konkrétnímu aktivnímu 
účastníkovi individuální zpětnou vazbu či konzultaci ještě před konáním samotného 
Ph.D. Workshopu. Zároveň aktivním účastníkům zašleme ke komentáři materiály 
jednoho z kolegů v rámci oborové skupiny.  
 

info@csesp.cz
info@csesp.cz
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Účastnický poplatek činí 1000 Kč (pro pasivní účastníky 500 Kč) a je určen 
na pokrytí nákladů spojených s organizací workshopu, zejména zajištění 
občerstvení. Poplatek, prosím, uhraďte do 31. 12. 2020. Pokud by povinnost úhrady 
poplatku měla být překážkou Vaší účasti na Ph.D. Workshopu, neváhejte se na nás 
obrátit za účelem nalezení individuálního řešení.    

 

 
Organizační tým: Kristina Blažková, Natálie Dřínovská, Jan Exner, Jan Komárek, 
Zuzana Vikarská  
 
Kontakt: http://www.csesp.cz / info@csesp.cz  
  

http://www.csesp.cz/
mailto:info@csesp.cz
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Informace o zpracování osobních údajů 
 
Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, se sídlem na náměstí 
Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1 („ČSESP“) bude zpracovávat Vaše 
jméno, příjmení, e-mail a další osobní údaje obsažené v dokumentech zaslaných 
ČSESP („osobní údaje“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů,1 
zákonem o zpracování osobních údajů2 a dalšími právními předpisy, a to za účelem 
zajištění Vaší účasti na Ph.D. Workshopu 2021 („akce“). Bez poskytnutí uvedených 
osobních údajů pro výše uvedený účel představující obsah smluvního vztahu mezi 
Vámi a ČSESP a oprávněný zájem ČSESP není Vaše účast na akci možná. ČOV bude 
zpracovávat Vaše osobní údaje nejpozději do konce akce. Váš e-mail bude 
zpřístupněn pouze oprávněným spolupracovníkům ČSESP a bude zpracováván jak 
manuálně, tak automatizovaně. 
 
Vaší účastí na akci udělujete ČSESP rovněž svolení k pořizování podobizny, 
audio/videozáznamu a jiného záznamu umožňujícího Vaši identifikaci („audio/video 
záznam“) a jejich šíření obvyklými způsoby ve smyslu § 84 a následujících 
občanského zákoníku3  za účelem propagace akce a ČSESP a s tím souvisejícímu 
zpracování audio/video záznamu. Obvyklým způsobem rozšiřování je myšleno 
zejména rozšiřování pomocí internetu – webu, Facebooku, Twitteru a dalších 
obdobných kanálů ČSESP. Nesouhlas s takovýmto pořizováním 
audio/videozáznamu, jejich zpracováním či šířením je možné vyjádřit kdykoliv 
u ČSESP na níže uvedené e-mailové adrese. Souhlas je poskytován na dobu konání 
akce a následně na dobu do okamžiku vyjádření Vašeho nesouhlasu 
se zpracováváním výše uvedených osobních údajů. 
 
ČSESP Vás informuje o Vašich právech a povinnostech, zejm. o právu (i) kdykoliv 
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, (ii) na přístup k osobním údajům, 
(iii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iv) 
na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které 
byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány 
protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, 
(vi) na přenositelnost osobních údajů a taktéž právo (vi) vznést námitku, po níž 
bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné 
oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy 
a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) 
právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv 
dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail info@csesp.cz. 
 

 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
2 Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.  
3 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

info@csesp.cz

