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PH.D. WORKSHOP 2022 

 

ORGANIZÁTOR: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo  
ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 

DATUM: 10. – 12. 6. 2022 
 
MÍSTO: Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

 Veveří 70, Brno 

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo zve všechny studující 
doktorských programů na devátý ročník Ph.D. Workshopu, který se uskuteční 
ve dnech 10. – 12. 6. 2022 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 

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 fórum, kde lze prezentovat 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). Zúčastnit se 
ovšem mohou i ti, kdo o doktorském studiu teprve uvažují a chtějí prezentovat 
svůj zamýšlený projekt či například kapitolu diplomové práce, kterou by rádi 
publikovali jako odborný článek. 
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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 
zapadá 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.  

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. 
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Přihlášky:  
Zájemci o aktivní účast na Ph.D. Workshopu zašlou do 15. 5. 2022 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 15. 5. 2022 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 18. 5. 2022 vybere organizační tým nejvýše 20 aktivních účastníků 
Ph.D. Workshopu 2022 a 5 pasivních účastníků. Vybraní aktivní účastníci budou 
vyzváni k zaslání kompletní kapitoly disertace (max. 10.000 slov), a to do 31. 5. 
2022 (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. 

Případné dotazy či nejasnosti rádi zodpovíme na e-mailu info@csesp.cz. 
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