íve CSc. dnes PhD.
Jen pomalu se eská spole nost sžívá s akademickým titulem magistr, který dnes náleží prakticky
všem absolvent m p tiletých vysokoškolských studií. Ješt generace ty icetiletých jej totiž spojovala
výhradn s magistrem farmacie. A to p esto, že se krátkou dobu, mezi léty 1945-49, užíval i ve spojení
magistr matematiky, fyziky, sociálních v d a noviná ství.
Od padesátých let minulého století m li absolventi vysokých škol až na výjimky nárok jen na ozna ení
„promovaný“ (promovaný léka , promovaný ekonom, promovaný právník). Tradi ní ozna ení „inženýr“
stalo jen absolvent m technik. Návrat k doktor m medicíny i veterinárních v d (MUDr i MVDr) nastal až v druhé polovin šedesátých let. Ostatní, nap íklad filozofové nebo právníci, nem li žádný titul a
doktory se mohli stát až po vykonání rigorózní zkoušky.
Výrazná zm na nastala v roce 1990. Nový zákon p iznal absolvent m univerzitních, bohosloveckých a
um leckých škol titul magistr a zavedl titul „bakalá “. Bakalá ské studium dnes p edstavuje základní
formu vysokoškolského studia, zpravidla t íletého, na n ž lze navázat magisterským a posléze t eba i
doktorským titulem.
Léka m a veteriná m z stávají tituly MUDr a MVDr. Ti, kdo absolvovali navíc postgraduální doktorandské studium, získali titul doktor (ve zkratce dr.). To napravila až novela z roku 1998. Podle ní mají
magist i možnost získat akademický titul doktor práv (JUDr.), doktor filozofie (PhDr.), doktor p írodních
d (RNDr.) doktor farmacie (PharmDr.), licenciát teologie (Thl.) nebo doktor teologie (ThDr.) po vykonání rigorózní zkoušky. Tím se op t zavedl systém platný za první republiky. Pro absolventy doktorského studijního programu zavedl zákon titul PhD. ( ti píej dý), uvád ný za jménem, v oblasti teologie
pak ThD. Nejnov jší zm nu p edstavuje zavedení titulu MDDr. pro zubní léka e.
V

esku užívané tituly:

Používání titul stanovují v eské republice zákony o vysokých školách. V tšina používaných titul je
zkratkou latinského výrazu pro danou akademickou hodnost. V p ípad , kdy dosáhnete v ur itém oboru
vyššího vzd lání, než jste m li doposud (nap . Bc. pak Mgr.), p estanete nižší titul používat. Naopak
dva r zné tituly (z odlišných obor ) užíváte sou asn .
Bc. baccalaureus – bakalá
BcA. baccalaureus artis – bakalá um ní
Mgr. magister – magistr
MgA. magister artis – magistr um ní
Ing. ingénieur – inženýr
Ing. arch. ingerum architectus – inženýr architekt
JUC. juris utriusque candidatus – kandidát obojího (sv tského i církevního) práva
JUDr. juris utriusque doctor – doktor obojího práva
ICDr. juris canonici doctor – doktor kanonického (tedy církevního) práva
MDDr. medicinae dentalis doctor – doktor zubní medicíny
MSDr. medicinae stomatologicae doctor – doktor zubní medicíny
MUC. medicinae universae candidatus – kandidát všeobecné medicíny
MVC. medicinae veterinarinae candidatus – kandidát veterinární medicíny
MUDr. medicinae universae doctor – doktor všeobecné medicíny
MVDr. medicinae veterinarinae doctor – doktor veterinární medicíny
PaedDr. paedagogiae doctor – doktor pedagogiky (již se neud luje)
PharmDr. pharmaciae doctor – dok tor farmacie
PhDr. philosophiae doctor – doktor filozofie (po rigorózní zkoušce)
PhMr. pharmaciae magister – magistr farmacie
RNDr. rerum naturalium doctor – doktor p írodních v d (po rigorózní zkoušce)
RSDr. rerum socialium doctor – doktor sociál. v d (neud luje se)
RCDr. rerum commercialum doctor – doktor obchodních v d (již se neud luje)
RTDr. rerum technicarum doctor – doktor technických v d (již se neud luje)
ThDr. theologiae doctor – doktor teologie (po rigorózní zkoušce)
ThLic. theologiae licentiatus – licenciát teologie (po rigorózní zkoušce)
ThMgr. theologiae magister – magistr teologie, bohosloví V decko-akademické hodnosti

PhD. philosophiae doctor – v podstat odpovídá d ív jšímu CSc., tzv. velký doktorát
Dr. doctor – odpovídá d ív jšímu CSc. a sou asnému Ph. D.(již se neud luje)
DBA doctorate of business administration – mezinárodn uznávaný doktorský titul v oblasti podnikání a
managementu
Th. D. theologiae doctor – doktor v oblasti teologie
CSc. candidatus scientiarum – kandidát v d (již se neud luje)
DrSc. doctor scientiarum – doktor v d (již se neud luje)
DSc. doctor scientiarum – doktor v d (náhrada za DrSc.) Dr. h. c. doctor honoris causa – estný titul
Anglosaské tituly :
B. A. Bachelor of Arts – absolvent vysoké školy r zných sm
B. Eng. Bachelor of Engineering – absolvent vysoké školy inženýrských obor .
B. F. A. Bachelor of Fine Arts – absolvent vysoké školy um leckého zam ení.
MBA Master of Business Administration – absolvent univerzity zam ené p edevším na management
LL. M Master of Laws – absolvent právnické fakulty
M. S. / MSc Master of Science – absolvent vysoké školy s v deckou i technickou specializací
M. A. Master of Arts – absolvent vyššího stupn vysoké školy
M. Eng. Master of Engineering – absolvent vyššího stupn vysoké školy inženýrských obor .
M. F. A. Master of Fine Arts – absolvent vysoké um lecké školy.
M. Div. Master of Divinity – absolvent teologické vysoké školy
M. D. Medical Doctor – doktor medicíny
M. Pol. Sc. Master of Political Sciences – absolvent školy zam ené na politické v dy
***
Dva absolventi stejného oboru na stejné vysoké škole mohou užívat zcela odlišné tituly. Záleží p edevším na tom, v kterém roce promovali.
zdroj : LN, 15.12.2008

