Přijímací řízení na Oxbridge & King’s College London.
Pokud sníte o postgraduálním studiu na Oxbridge (tj. University of Oxford a University
of Cambridge) případně na King’s, rozhodně nemusíte zůstat jenom v říši fantazie. Štěstí
přeje připraveným a pokud nic neponecháte náhodě, sen se může stát skutečně touženou
realitou.
Co ale udělat pro přijetí na Oxbridge & King’s?
Předně, tyto univerzity na nikoho nečekají, takže je třeba začít s přípravou poměrně brzo.
Kvalitní CV, ve kterém nebude jen vaše běžné studium na ZČU, je solidním základem.
Důležité je pochopitelně, zaměřit se na aktivity, které jsou známé nejenom v ČR, ale také
v zahraničí (např. ELSA, ISEC, odborný asistent, Cambridge International Legal English
Certifikát (ILEC), etc.). Rozhodně také není vůbec od věci, zkusit publikovat
v odborných periodicích, či získat praxi během studia v instituci, která bude
rozpoznatelná i v zahraničí.
MJur. resp. LL.M. na Oxbridge & King’s hned po ZČU?
Toto je velmi individuální otázka. Na jednu stranu získané zkušenosti z praxe mohou
postgraduální studium posunout do zcela jiné roviny, na druhou stranu ale může být
poměrně těžké a problematické následně přerušovat Vaši rozbíhající se kariéru.
Vlastní přijímací řízení.
Nejdůležitější je zjistit si deadliny! Pozor Cambridge má deadline už v listopadu (pokud
si dáváte přihlášku pomocí on-line systému), jinak je deadline 1. prosince! Oxford má
deadline cca v lednu a King’s až v létě. Na všech univerzitách je zaveden systém „kdo
dřív přijde, ten dřív mele,“ takže obecně pro všechny platí pravidlo: čím dříve, tím lépe!
Přijímací proces je nejčastěji dvoustupňový. Musí Vás nejprve přijmout univerzita a
college, což jsou však kupodivu dvě značně odlišné instituce. Ucházení se o finanční
podporu je pak zase zcela jiná záležitost a kapitola sama pro sebe.
Všechny univerzity požadují zaslání všech relevantních materiálů najednou a to do
uplynutí deadlinu. Je zřejmé, že do deadlinu není možné shromáždit veškeré dokumenty za předpokladu, že přihláška je podávána během pátého ročníku – aby tedy postgraduální
studium navazovalo na studium na ZČU. V listopadu či prosinci skutečně není možné mít
k dispozici kopii diplomu či kompletní transkript známek. Je tedy potřeba vyžádat si na
studijním oddělení dosavadní transkript známek v AJ a ten zaslat s upřesněním, že finální
transkript bude zaslán po dokončení studia, resp. po promoci. Pokud budou splněny
požadavky univerzity, tak univerzita nabídne tzv. „conditional offer“.
Podat přihlášku elektronicky nebo v hard copy?

Osobně si myslím, že je lepší podat přihlášky v písemné podobě, protože tak má
přihláška osobnější a charakter. Na druhou stranu je třeba eliminovat všechny
potencionální třecí plochy, a je tedy nutné brát v potaz např. osobnostní stránku člověka úředníka, který bude žádosti posuzovat. To znamená: promyslet si uhlazenost a styl
písma, etc. Je možné, že pro někoho bude výhodnější podat přihlášku v elektronické
podobě - Zn. Škrabopis neskryješ.
Aktuální informace
Veškeré aktuální informace jsou k dohledání na webových stránkách příslušné instituce.
Je možné, že se od minulého roku pár drobností změnilo, takže kromě níže uvedeného
přehledu je důležité vždy vše jistit návštěvou oficiálních web stránek jednotlivých škol a to i v průběhu přijímacího řízení.
Teď několik užitečných linků z minulého roku:
Oxford:
http://www.admin.ox.ac.uk/postgraduate/apply/gathered.shtml
http://denning.law.ox.ac.uk/postgraduate/mjur.shtml
http://denning.law.ox.ac.uk/postgraduate/admissions.shtml
http://www.law.ox.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
Cambridge:
http://www.law.cam.ac.uk/current_docs_llm.php
http://www.admin.cam.ac.uk/offices/gradstud/admissions/forms/
http://www.admin.cam.ac.uk/offices/gradstud/admissions/selfservice/
http://www.camsis.cam.ac.uk/public/gradapp/
http://www.admin.cam.ac.uk/univ/gsprospectus/
http://www.admin.cam.ac.uk/univ/gsprospectus/funding/overseas/applying/
http://www.admin.cam.ac.uk/univ/gsprospectus/applying/
http://www.law.cam.ac.uk/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.admin.cam.ac.uk/univ/gsprospectus/index.shtml
King’s College London:
http://www.kcl.ac.uk/pg/apply
http://www.kcl.ac.uk/
http://www.kcl.ac.uk/schools/law
http://www.kcl.ac.uk/schools/law/apply/pgrad/llm/admissreq.html
http://www.kcl.ac.uk/pgp06/programme/148
http://www.kcl.ac.uk/law
http://www.kcl.ac.uk/international/apply/pgstepbystepguide.html
http://www.kcl.apply.studylink.com/aol/common/index.cfm

A ještě malý přehled požadavků z přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007
(NUTNO POROVNAT S AKTUÁLNÍMI POŽADAVKY):
Oxbridge:
1. Vlastní přihláška.
2. Jazyk – certifikát (každá univerzita akceptuje jiné certifikáty s jinými standardy).
3. Reference – 3x.
4. Oficiální transkript známek.
5. CV.
6. Sample odborné práce v AJ v daném rozsahu.
Cambridge:
1. Vlastní přihláška.
2. Jazyk – certifikát (každá univerzita akceptuje jiné certifikáty s jinými standardy).
3. Reference – 2x.
4. Oficiální transkript známek.
!!!CV – VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO = DISKVALIFIKACE!!!
K.:
1.
2.
3.
4.

Vlastní přihláška.
Jazyk – certifikát (každá univerzita akceptuje jiné certifikáty s jinými standardy).
Reference – 2x.
Oficiální transkript známek.

Jazyk obecně:
Osobně si myslím, že nejuniverzálnějším testem je IELTS. Jeho výhodou je také fakt, že
výsledek je k dispozici poměrně rychle, plus v případě „mrzutosti“ je možné jej v krátké
době opakovat.
Oficiální transkript známek:
Na žádost vystaví studijní oddělení. Je lepší si jej nechat vystavit několikrát (ušetříte za
případné oficiální kopie u notáře). Pokud nebude možné jej vystavit v AJ, tak je třeba
nechat transkript úředně přeložit (vlastní překlad nelze!!!).
Reference:
Každá univerzita vyžaduje reference od pedagogů (viz. výše). Pozor: reference MUSÍ být
v AJ!!!
Poměrně komplikovaný je oficiální postup získání referencí. Obecně je třeba vytisknout
si žádost o reference (je součástí přihlášky), tu vyplnit a předat osobě, která bude
reference psát. Tato osoba pak reference musí 1) napsat na oficiálním hlavičkovém
papíře, 2) podepsat, 3) vložit do obálky spolu s žádostí o reference, 4) tuto obálku

zalepit, 5) podepsat se přes šev této obálky a 6) tuto obálku zaslat na Vaši adresu (nejlépe
v další obálce) ☺Tento zdlouhavý a bolestivý proces se ovšem nesmí podcenit.
Na závěr nezbývá než držet pěsti a popřát: „GOOD LUCK!“
Jaroslav Brož
Email: jaroslavbroz@gmail.com
Web: www.jaroslavbroz.eu

