Pravidla studia v doktorském studijním programu
Mezinárodní vztahy/International Relations
zajišťovaném katedrami mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií IPS FSV UK
platná od akademického roku 2021/2022

Vyhláška garantky doktorského programu MV/IR

Průběh studia, složení státní závěrečné zkoušky a obhajobu doktorské disertační práce upravuje
Studijní a zkušební řád UK (SZkŘ), Pravidla pro organizaci studia na UK FSV a opatření děkanky č.
5/2021 o organizaci doktorského studia na UK FSV (OD). Obecné zásady etiky vědecké práce a
chování studenta doktorského programu a jeho školitele ve vzájemném vztahu stanoví Code of
practice.
1. Přijímací řízení je upraveno studijním a zkušebním řádem UK a podmínkami přijímacího řízení
zveřejněnými v SIS https://is.cuni.cz/studium/index.php.
Podkladem pro přijímací řízení je písemně zpracovaný projekt disertační práce. Projekt odevzdává
uchazeč/ka do stanoveného termínu (cca polovina května) elektronicky na phd.mv-ir@fsv.cuni.cz.
Projekt musí obsahovat:
•

věcné vymezení tématu disertační práce

•

současný stav poznání

•

cíl projektu

•

předpokládaný postup/metodu

•

seznam literatury

Projekt musí odpovídat standardům výzkumného designu ve společenských vědách, rozsah cca
6-8 tisíc slov, včetně seznamu literatury.
Uchazeč/ka o studium v doktorském studijním oboru Mezinárodní vztahy má možnost zvolit téma
disertační práce ze seznamu prioritních témat vypsaných katedrami pro daný akademický rok (na
1

stránkách IPS v prosinci). Uchazečům je doporučeno, aby potenciálního školitele či školitelku
s dostatečným časovým předstihem kontaktovali a návrh projektu s ní/m konzultovali. V případě, že
uchazeč/ka chce předložit projekt na jiné téma, i pak by měl/a oslovit člena/ku KMV či KBS, která/ý
by mohl/a mít k zamýšlenému projektu blízko z hlediska svého odborného profilu, případně se
obrátit o radu na předsedkyni oborové rady, zda lze předpokládat, že pro navržené téma bude možné
nalézt školitele.
V případě, že uchazeč/ka je již zapojen/a do výzkumných aktivit výzkumné instituce mimo školící
pracoviště (KMV či KBS) a pracuje na již financovaném nebo připravovaném výzkumném projektu
shodného či blízkého tematického zaměření, musí být splněny následující požadavky:
(i)

předložený projekt musí obsahovat jasné a explicitní vymezení vůči existujícímu či

připravovanému projektu (tematické, teoretické, metodologické, datové, oddělení finančních
nákladů).
(ii)

Projekt musí splňovat podmínku ověřitelnosti originality individuálního výzkumu.

(iii)

Projekt musí obsahovat rámcový plán publikací, které budou vykázány výhradně

školícím pracovištěm, včetně publikované verze disertační práce.

Příjímací řízení je dvoukolové. V prvním kole hodnotí přijímací komise předložené projekty na základě
jejich kvality a kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních
vztahů a katedrou bezpečnostních studií jako prioritními pro daný akademický rok a stanoví bodovou
hranici pro postoupení do druhého kola. Ve druhém kole jsou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu
pohovoru.
Ústní pohovor je rovněž bodově hodnocen. Přijat ke studiu bude uchazeč, který u přijímací zkoušky
dosáhl bodové hranice stanovené děkankou.
Obsahem pohovoru jsou otázky ověřující schopnost uchazeče osvětlit:
•

cíle disertačního výzkumu;

•

teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu;

•

proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity.

Ve druhém kole je možné získat také případnou bonifikaci za publikace (články či statě) k tématu
disertační práce.
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Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:
Uchazeč musí být absolventem magisterského typu studia, nejlépe oborů sociálněvědního či
humanitního zaměření.
Přijat ke studiu bude uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkankou
s ohledem na počet uchazečů a kapacitní možnosti školících pracovišť.
Studijní program lze studovat ve formě prezenčního studia nebo ve formě kombinovaného studia.
Studenti prezenční formy studia pobírají stipendium, jeho výše se řídí stipendijním řádem FSV.
Studijní povinnosti obou forem studia jsou shodné, studenti kombinované formy studia jsou
osvobozeni od administrativních povinností, nároky na jejich zapojení do odborných aktivit školícího
pracoviště jsou nižší a mohou mít méně výhodné podmínky při získávání některých typů finančních
zdrojů UK pro svůj výzkum.
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2. Rámcový studijní plán doktorského studia mezinárodních vztahů (s platností od akad. roku
2021/2022)
Rámcový studijní plán stanovuje povinnosti, které musí student/ka zařadit do svého individuálního
studijního plánu (ISP; k obsahu individuálního studijního plánu viz čl. 10 (6) SZkŘ UK). Podrobnosti
podmínek plnění ISP stanovují tato Pravidla studia v doktorském studijním programu Mezinárodní
vztahy / International Relations, schválená oborovou radou programu.
Individuální studijní plán (ISP) schválený školitelem předloží student/ka předsedkyni oborové rady
do dvou měsíců po nástupu ke studiu.
2.1. Povinné součásti ISP:
2.1.1. Téma disertační práce, synopse a základní literatura (cca 10-15 titulů)
2.1.2.

Forma a rozsah práce:

2.1.2.1.

monografie - rozsah textu disertační práce – 160-300 NS, tj. 50-90 tisíc

slov (minimum-maximum), bez bibliografie a příloh;
nebo
2.1.2.2.

soubor nejméně tří článků publikovaných nebo přijatých k publikaci

v indexovaných časopisech (viz bod (2.1.5)) doplněný úvodem a závěrem, které
vymezí cíle disertačního výzkumu, přístupy k jejich naplňování a přínosy
jednotlivých článků k naplnění těchto cílů. Případné změny v textu již
publikovaných článků musí být v odevzdaném textu vyznačeny a vysvětleny.
Celkový rozsah disertace v této formě nesmí být menší než 40 tisíc slov (bez
bibliografie a příloh). Tato forma disertace je přípustná pouze v případě, že
student je jediným autorem článků.
Student se musí rozhodnout ohledně formy práce nejpozději při předložení projektu
disertace k obhajobě na konci ZS semestru ve druhém roce studia.
2.1.3.

Časový plán zpracování disertační práce

2.1.4. Plánovaný termín státní doktorské zkoušky, malé obhajoby a obhajoby doktorské
disertační práce
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2.1.5. Publikace 1:
2.1.5.1.1.

nejméně dva články v časopisech, které jsou indexovány ve WOS,

SCOPUS nebo ERIH+, z toho nejméně jeden článek musí obsahovat
výsledky disertačního výzkumu. (platné pro studenty, kteří nastoupili ke
studiu v ak. roce 2019/2020 a později)
alternativně
2.1.5.1.2.

Pokud student umístí svoji první publikaci, která obsahuje výsledky

disertačního výzkumu, v časopise indexovaném ve WOS do 3. kvartilu
včetně, postačí pro splnění této povinnosti tato jedna publikace místo dvou.
(platí i pro studenty vyšších ročníků)
2.1.6. Předměty a zkoušky


povinné semináře: Metodologický seminář (JPD006), Teorie mezinárodních
vztahů (JPD001), Evropská studia (JPD002), Doktorský seminář I-VI (JPD008,
JPD009, JPD020, JPD024, JPD041, JPD042)



povinně-volitelné semináře: Evropské politiky (JPD017) nebo Bezpečnostní
studia (JPD021) – výběr vychází ze širšího zaměření disertační práce a je
podmíněn souhlasem školitele (určuje i povinně volitelnou část SDZk).

2.1.7. Stáže a studijní či výzkumné pobyty – student/ka v průběhu studia absolvuje
nejméně tříměsíční zahraniční studijní nebo výzkumný pobyt (lze plnit i součtem
kratších pobytů, včetně účasti na letních/zimních školách či na konferencích).
2.1.8. Grantové aktivity
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Publikace výsledků výzkumu studentů doktorského studia jsou formou plnění studijních povinností a pro účely

evidence výstupů výzkumných aktivit jsou považovány výhradně za výstupy výzkumných projektů školícího
pracoviště (KMV nebo KBS), kterým musí být v úplnosti dedikovány. Publikace, které jsou výstupem
individuálního studijního plánu, včetně následné publikace textu obhájené disertační práce, student/absolvent
nesmí dedikovat institucím a projektům mimo KMV/KBS IPS FSV UK. Tento požadavek platí i pro všechny
články, které jsou součástí disertační práce podle bodu 2.1.2.2. I publikace, ve kterých absolvent doktorského
programu využívá výsledky disertačního výzkumu již v době působení na jiném pracovišti, je zavázán dedikovat
školícímu pracovišti v míře, která odpovídá podílu těchto výsledků na celkovém publikačním výstupu. Obdobně
platí toto pravidlo pro studenty, kteří jsou v době svého studia zaměstnáni na jiném výzkumném pracovišti a
publikují výstupy využívající disertační výzkum nad rámec povinností stanovených ISP.
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povinné zpracování projektu pro GAUK (získání grantu nebo alespoň dva pokusy o
získání grantu), příp. účast na výzkumném projektu člena KMV či KBS (výzkumná
pozice se závazkem publikačních výstupů – min. jeden článek JSCOP ); publikační
výstupy grantu mohou nahradit účast na SVV (viz bod 3. Pravidel doktorského studia
MV)
2.1.9. Konference – účast na nejméně jedné mezinárodní vědecké konferenci s příspěvkem
k disertačnímu výzkumu
2.1.10. Výuka - povinnost odučit min. 8 seminářů v bakalářských a magisterských
seminářích v rámci programů/kurzů zajišťovaných KMV či KBS, lze nahradit
samostatným vlastním kurzem (podmíněno souhlasem garanta programu a školitele).

2.2. Povinné termíny plnění ISP:
1. ročník:

a)
•

Metodologický seminář

•

Teorie MV

•

Doktorský seminář I a II

•

odevzdání dopracovaného projektu disertace školiteli

Přihlášení k povinné zkoušce/získání zápočtu je podmíněno splněním povinností
příslušného semináře.

do konce 2. ročníku:

b)
•

Evropská studia

•

nejméně jedna podaná grantová přihláška

•

obhajoba projektu disertační práce (do konce května)

Tj. celkově do konce 2. ročníku musí mít student/ka splněny dvě zkoušky z povinných
předmětů, zápočet z metodologického semináře, dva zápočty z doktorského semináře a
obhájen projekt disertační práce.
Do konce 3. ročníku se musí student/ka přihlásit k doktorské zkoušce.

c)

Před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce musí student/ka splnit:


všechny předměty zařazené v ISP
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obhájit projekt disertační práce



odevzdat nejméně jednu kapitolu disertační práce školiteli + nahrát text do SIS
nejpozději týden před termínem zkoušky (minimálně 12 tisíc slov)



předložit plán publikací výsledků disertačního výzkumu, včetně stavu
rozpracovanosti


d)

odučit alespoň 6 seminářů.
Státní doktorská zkouška ověřuje znalosti doktoranda v celém rozsahu oboru
stanoveném požadavky k dílčím zkouškám se zvláštním zřetelem na schopnost
teoretického uchopení problematiky a schopnost řešit zadaný vědecký úkol. Student
zodpovídá otázku z teorií MV a druhou otázku si volí mezi evropskými studii a
bezpečnostními studii v závislosti na absolvovaných seminářích a zaměření
disertačního projektu. Jedna z položených otázek se zpravidla vztahuje k disertaci
v rovině tématu či teoretického přístupu.
Do konce 4. ročníku musí student absolvovat první pokus o složení státní doktorské
zkoušky. Pokud student nesloží SDZk do konce 4. ročníku studia, je to důvodem
k návrhu na ukončení studia z důvodu nesplnění studijních povinností (viz OD).

e)

Malá obhajoba – posouzení prvního textu disertační práce navrhovanými oponenty,
příp. členy katedry MV či BS. Výsledky malé obhajoby stanoví postup pro závěrečné
úpravy textu disertace. Malá obhajoba musí proběhnout nejméně dva měsíce před
odevzdáním k řádné obhajobě disertační práce. Nejpozději před malou obhajobou
student musí prokázat, že výsledky disertačního výzkumu jsou publikovány nebo
přijaty k publikaci.

f)

Obhajoba disertační práce – probíhá dle podmínek stanovených SZkŘ a OD. Krom
řádně odevzdané práce v tištěné a elektronické podobě student/ka dodá oponentům
elektronickou verzi textu s vyznačenými změnami, které byly provedeny v textu
předloženém na malou obhajobu. V případě zásadního přepracování textu student/ka
předloží samostatnou zprávu o provedených změnách a jejich zdůvodnění.

2.3. Další součásti ISP:
Školitel může studentovi stanovit splnění dalších povinností, pokud jsou tyto povinnosti potřebné
ke zpracování disertační práce.
Student může požádat o začlenění dalších povinností do ISP, pokud tyto mohou přispět ke
zkvalitnění odborné průpravy.
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3. Další povinnosti studenta doktorského programu
•

student/ka je povinen/povinna vést záznamy o konzultacích se školitelem/školitelkou (log;
datum, účel schůzky, diskutované téma, uložené úkoly a termíny plnění, příp. problémy
v postupu disertačního výzkumu či plnění jiných studijních povinností). Záznam zasílá
školiteli/školitelce ke schválení nejpozději do týdne po schůzce. Data a témata schůzek jsou
součástí pravidelné zprávy, kterou student zpracovává na konci každého semestru.

•

SVV – Studenti prezenční formy studia jsou povinni účastnit se SVV během celé doby svého
studia.

•

administrativní povinnosti – Studenti prezenční formy studia jsou povinni plnit odborné a
administrativní úkoly pro školící katedry a institut, zejména účastnit se na organizaci
přijímacího řízení, státních závěrečných zkoušek a promocí. –Jednotlivé úkoly přiděluje
zpravidla tajemnice IPS na základě požadavků ředitele IPS, vedoucích kateder a předsedkyně
OR.

•

zapojení do odborných činností institutu – Studenti jsou povinni navštěvovat odborné akce
pořádané Institutem politologických studií, katedrou mezinárodních vztahů a katedrou
bezpečnostních studií a oponovat bakalářské a magisterské práce. Studenti mohou se
souhlasem garanta dotčeného studijního programu též vést bakalářské práce, po
absolvování SDZk i práce magisterské. Zapojení studentů kombinovaného studia má
přiměřeně nižší intenzitu.

•

před odevzdáním disertační práce k obhajobě student/ka vyplní formulář sumarizující
údaje o disertaci a plnění povinností ISP
https://docs.google.com/forms/d/1ew5pBuwfIh_QxMuQ8RZWnE_Fsql5q7esz_yoOEcq5t
M/edit
https://docs.google.com/forms/d/1kJs5_eTilFdYZuR1wrCnjyFZkg8GfvGM3cMbgDUMNs/edit

4. Pravidla pro hodnocení studia
Disertace
Student/ka zpracuje na konci každého ročníku (do konce května) zprávu o postupu na disertační
práci v rozsahu 1-2 strany, kde konkretizuje, jakými aspekty disertace se zabýval/a, v jakém
rozsahu, jaké problémy a s jakými výsledky řešil/a (rešerše literatury, sběr dat, terénní výzkum,
metodologická průprava apod.), jaké části textu a v jakém rozsahu zpracoval/a. Ze zprávy musí být
zřejmé, jak student/ka pokročil/a s prací na disertaci, příp. jaké úkoly se nepodařilo splnit. Zpráva je
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prezentována v rámci kurzu Doktorský seminář v průběhu června, a je jí podmíněno udělení zápočtu
v LS daného ak. roku. Zpráva se stane přílohou ročního hodnocení, tj. školitel potvrzuje pravdivost
údajů a míru plnění ISP. Pokud je student během daného ročníku na zahraničním pobytu, odevzdá
pouze zprávu bez prezentace.
Projekt disertace
Student/ka předloží dopracovaný projekt disertační práce školiteli do konce letního semestru
prvního ročníku studia. Konečnou podobu projektu po zapracování případných připomínek školitele
odevzdá student nejpozději do poloviny ledna ve druhém roce studia. Obhajoba projektu je zařazena
na program kurzu Doktorský seminář, probíhá za přítomnosti školitele. Student/ka musí projekt
obhájit do konce května ve druhém roce studia. Nesplnění tohoto termínu je považováno za
nesplnění klíčové studijní povinnosti, které implikuje návrh na ukončení studia (C).
Malá obhajoba
Malá obhajoba probíhá v rámci doktorského semináře. Student/ka si ji zapisuje jako kurz v SISu
(JPD007) v semestru, před jehož začátkem odevzdal/a se souhlasem školitele/ky první verzi práce.
Student odevzdává text disertační práce garantce, školitel navrhuje nejméně dva vhodné oponenty,
v případě návrhu zahraničních oponentů zajišťuje i první kontakt. Oponenty schvaluje oborová rada.
Následně garantka žádá schválené oponenty o vypracování posudku, obvyklý termín na zpracování
posudku jsou 4 týdny. Termín je stanoven po dohodě s oponenty a školitelem tak, aby všichni mohli
být, pokud možno, obhajoby přítomni a student měl alespoň týden na seznámení s posudky. Text
disertace i posudky jsou zpřístupněny všem studentům programu (Moodle). Cílem malé obhajoby je
poskytnout maximální prostor pro diskusi mezi studentem a oponenty a zároveň umožnit ostatním
studentům seznámit se s procedurou a zapojit se do diskuse. Na závěr školitel/ka shrne, jaké
případné úpravy by student/ka měl/a v textu práce udělat před odevzdáním k řádné obhajobě.
Z průběhu malé obhajoby je vyhotoven zápis (CDS).
Kurzy
Kontrola studijních povinností probíhá po každém semestru u všech studentů, tj. pokud jsou
nedostatky zjištěny v ZS, bude následovat upozornění a případně okamžitý návrh na snížení
stipendia.
Nesplnění kterékoli zkoušky/zápočtu z ISP 1. a 2. ročníku (bez vážného, řádně doloženého důvodu)
bude implikovat návrh na snížení stipendia (B), nesplnění dvou studijních povinností bude implikovat
návrh na ukončení studia (C). Oborová rada o návrhu rozhodne po zvážení všech okolností plnění ISP
studentem.
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Publikace
Publikační výstupy, které jsou součástí ISP, plní student/ka zápisem kurzu Odborný článek I a
Odborný článek II (JPD015, JPD016). Student zapisuje kurz v SISu v semestru následujícím po získání
potvrzení o přijetí textu k publikaci. Informace o publikaci je třeba zanést do OBD.
Jako plnění této studijní povinnosti lze uznat i publikace, u nichž je student jedním ze spoluautorů
spolu se školitelem, jeho/její autorský podíl musí být v takovém případě nejméně 50 % a rozdělení
autorských podílů musí být uvedeno v OBD. Je třeba, aby dohoda o autorských podílech byla
zanesena v logu ještě před vložením zápisu do OBD. Student uvede tuto skutečnost v podkladech
pro roční hodnocení, školitel ji schválením návrhu hodnocení potvrdí.
Výuka
Student/ka má za povinnost odučit nejméně šest výukových hodin před podáním přihlášky ke státní
doktorské zkoušce a nejméně další dvě výukové hodiny před odevzdáním disertace k obhajobě.
Výuka může mít formu seminářů, cvičení či přednášek, může proběhnout v kurzech školitele/ky
nebo i jiného vyučujícího z KMV či KBS. Možnou formou je výjimečně i samostatný kurz (viz 2.1.10).
Pro uznání splnění této povinnosti doloží student stručný seznam odučených hodin, který obsahuje
název kurzu, formu výuky, téma hodiny a datum. Údaje musí být následně potvrzeny vyučujícím/i
kurzu/ů (postačí formou emailové komunikace). Seznam je vložen jako příloha k ročnímu hodnocení
do SISu v ak. roce, kdy student/ka splnil/a šest, resp. osm výukových hodin.

Zahraniční studijní a výzkumné pobyty
Student musí během doby studia absolvovat zahraniční studijní či výzkumný pobyt v celkové délce
nejméně tří měsíců (2.1.7). K tomu účelu může využít smluvních vztahů UK, FSV a IPS, nebo zvolit
formu free mover. Splnění této studijní povinnosti student/ka doloží stručnou zprávou o zahraničním
pobytu/ech (místo, navštívená instituce, data, náplň, výsledky), která bude přílohou k ročnímu
hodnocení v ak. roce, kdy byla tato povinnost v úplnosti splněna.
Pokud bude chtít uznat studijní povinnosti splněné během zahraničního studijního pobytu jako
součást studijních povinností ISP, musí získat předem souhlas školitele a předsedkyně OR. Uznání
kteréhokoli z povinných předmětů splněných na zahraniční univerzitě je možné za předpokladu, že
předmět je vyučován na odpovídající úrovni (postgraduate, MA research track apod.), o uznání
rozhoduje předsedkyně OR.
Student/ka může strávit na zahraničním studijním či výzkumném pobytu nejdéle dva semestry. Po
tu dobu je osvobozen/a od povinnosti výuky, příp. administrativních a organizačních povinností na
katedře. V případě, že hodlá pobývat na zahraničním pobytu delší dobu, zažádá o přerušení studia,
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neboť by nebyl/a schopen/na plnit stanovené studijní i organizační povinnosti (netýká se studentů,
kteří studují pod dvojím vedením – cotutelle).

Administrativní povinnosti
Student/ka se po celou dobu studia podílí na administrativní podpoře aktivit IPS a jednotlivých
kateder IPS, zejména účastí na organizaci přijímacího řízení, státních závěrečných zkoušek a
promocí. V každém semestru má vypsány pravidelné konzultační hodiny pro studenty. Podle
potřeby se podílí na dalších úkolech spojených s agendou IPS a/nebo Katedry mezinárodních vztahů
či Katedry bezpečnostních studií.

Další informace a podrobnosti o organizaci doktorského studia a aktivit kateder MV a BS, na nichž
se účastní studenti doktorského programu, jsou zveřejňovány na stránkách IPS a v kurzu PhD
Seminar v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4286 .

doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
předsedkyně oborové rady / garantka doktorského studijního programu
Mezinárodní vztahy/International Relations

Schváleno OR MV/IR 8.10.2021
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Povinnosti společné pro program (součást ISP):
Do 1. června v každém akademickém roce vyplním v SIS podrobný návrh Hodnocení doktoranda, ve
kterém současně upřesním průběh doktorského studia v následujícím akademickém roce a navrhnu
případné změny v individuálním studijním plánu na následující akademický rok. O vyplnění informuji
Centrum doktorských studií IPS (CDS) a následně zapracuji jeho případné formální a faktické
připomínky. Poté, co obdržím od CDS informaci o závěrech hodnocení oborovou radou MV, do dvou
týdnů stvrdím svým podpisem na sekretariátu IPS, že jsem byl/a s těmito závěry seznámen/a. V
případě, že návrh na změny v ISP nebude schválen, zapracuji úpravy dle usnesení OR do stejného
termínu.
Aktualizace OBD:
Do konce listopadu a do konce února každého roku aktualizuji informace o svých publikačních
výstupech prostřednictvím univerzitního systému OBD.
Oponentury BP a DP:
Po celou dobu studia se budu podílet na oponování bakalářských a magisterských prací.
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