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PH.D. WORKSHOP 2022 

 

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

DATUM: 4. – 6. 11. 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 4. – 6. 11. 2022 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 

Organizační tým vybere nejvýše 15 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:  
Dostali jste se na Ph.D. studium a máte vybrané téma disertace. Ale co dál? Jak 
máte postupovat, abyste všechno stíhali a nezačali svou disertaci psát na poslední 
chvíli? Jak máte disertaci metodologicky uchopit? A co všechno ostatní, co je s Ph.D. 
studiem spojené? Články, konference, výuka. Může se to všechno zdát ohromující. 
Pokud už máte část studia za sebou, můžete zase mít pocit, že úplně nevíte co dál. 
Třeba vám chybí konstruktivní zpětná vazba, která by vaši disertaci posunula. Nebo 
se potýkáte s tím, jak celé Ph.D. studium správně uchopit.  



  
  

  www.csesp.cz 
info@csesp.cz 

facebook.com/csesp 
twitter.com/_csesp 

 

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (2022) 

Ať už nastupujete do prvního ročníku nebo se připravujete na poslední ročník 
studia, Ph.D. Workshop je skvělá příležitost, jak si odpovědět na některé otázky, 
které studium Ph.D. nepochybně provázejí.  

Ph.D. Workshop nabízí studentům a studentkám Ph.D. prostor, kde mohou 
prezentovat své disertační projekty a dostat na ně konstruktivní zpětnou vazbu od 
vybraných odborníků z teorie či praxe. 

Ph.D. Workshop je otevřen všem studentům a studentkám Ph.D. studia. Vítáme 
všechna právní odvětví v prezenční či v kombinované formě studia z českých i 
zahraničních univerzit. Jazyky Ph.D. Worskhopu jsou čeština a slovenština, nicméně 
práce může být psána i v cizím jazyce.  

Dostanete příležitost prezentovat svůj disertační projekt jednak písemně (zasláním 
vybrané kapitoly disertace) a jednak ústně (prezentací projektu přímo na 
workshopu). Přidělíme vám mentora, který vám na základě zaslaných dokumentů 
poskytne detailní a konstruktivní 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 vás požádáme o předběžné zařazení vašeho projektu do soukromého 
nebo veřejného práva (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 poskytnete 
zpětnou vazbu k projektu někoho jiného.  

Program workshopu bude doplněn o interaktivní semináře o metodologii výzkumu, 
akademickém psaní, celkové organizaci výzkumné práce a o Ph.D. studiu obecně.  
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Přihlášky:  
Zájemci o aktivní účast na Ph.D. Workshopu zašlou do 30. 9. 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 20. 9. 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 3. 10. 2022 vybere organizační tým nejvýše 15 aktivních účastníků Ph.D. 
Workshopu 2022 a 10 pasivních účastníků. Vybraní aktivní účastníci budou vyzváni 
k zaslání kompletní kapitoly disertace (max. 10.000 slov), a to do 20. 10. 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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