Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy platná od akademického roku 2019/2020
Doktorské studium na IMS FSV UK se řídí následujícími základními předpisy:
Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
Statutem Univerzity Karlovy,
Studijním a zkušebním řádem UK,
Statutem Fakulty sociálních věd UK,
Pravidly pro organizaci studia na FSV UK,
opatřeními děkana FSV UK týkajícími se doktorského studia.
1. Struktura a základní charakteristika studijních povinností
Studijní povinnosti každého studenta a časový rozvrh jejich plnění jsou závazně stanoveny
Individuálním studijním plánem (dále ISP; viz čl. 2.2).
Přehled studijních povinností v programu Mezinárodní teritoriální studia (MTS) a Moderní dějiny
(MD). Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení pro oba studijní programy.
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Teorie a praxe akademické práce (viz čl. 1.1)
Metodologie sociálních věd (viz čl. 1.2)
Metodologie moderních a soudobých dějin (viz čl. 1.3)
Metodologie mezinárodních teritoriálních studií (viz čl. 1.4)
Doktorský seminář (viz čl. 1.5)
Publikační činnost (viz čl. 1.6)
Mezinárodní konference (viz čl. 1.7)
Další cizí jazyk (viz čl. 1.8)
Studijní pobyt v zahraničí/Stáž (viz čl. 1.9)
Pravidelné konzultace (viz čl. 1.10)
Doktorská konference IMS (viz čl. 1.11)
Státní doktorská zkouška (viz čl. 1.12)
Disertační práce a její obhajoba (viz čl. 1.13)

1.1 Teorie a praxe akademické práce
Kurs má kód JTD001, je vyučován v zimním semestru a studenti si jej zapisují v prvním ročníku
studia, pokud není ISP stanoveno jinak. Předpokladem pro absolvování kursu je pravidelná a
aktivní účast a splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího kursu. Splnění této studijní
povinnosti potvrzuje ve Studentském informačním systému (dále SIS) vedoucí kursu.
1.2 Metodologie sociálních věd
Kurs má kód JTD002, je vyučován v zimním semestru a studenti si jej zapisují v prvním ročníku
studia, pokud není ISP stanoveno jinak. Předpokladem pro absolvování kursu je pravidelná a
aktivní účast a splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího kursu. Splnění této studijní
povinnosti potvrzuje v SIS vedoucí kursu.
1.3 Metodologie moderních a soudobých dějin
Kurs má kód JTD003 a je určen pro studenty MD, fakultativně jej mohou navštěvovat i studenti
MTS. Kurs je vyučován v letním semestru a studenti si jej zapisují v prvním ročníku studia, pokud
není ISP stanoveno jinak. Předpokladem pro absolvování kursu je pravidelná a aktivní účast a
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splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího kursu. Splnění této studijní povinnosti
potvrzuje v SIS vedoucí kursu.
1.4 Metodologie mezinárodních teritoriálních studií
Kurs má kód JTD004 a je určen pro studenty MTS, fakultativně jej mohou navštěvovat i studenti
MD. Kurs je vyučován v letním semestru a studenti si jej zapisují v prvním ročníku studia, pokud
není ISP stanoveno jinak. Předpokladem pro absolvování kursu je pravidelná a aktivní účast a
splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího kursu. Splnění této studijní povinnosti
potvrzuje v SIS vedoucí kursu.
1.5 Doktorský seminář
Seminář se skládá ze dvou částí (JTD005 a JTD006) a je vyučován ve třetím a čtvrtém semestru
studia. Studenti si jej mohou zapisovat až po absolvování kursů JTD001, JTD002 a JTD003, resp.
JTD004. Předpokladem pro udělení zápočtu za JTD005 je pravidelná a aktivní účast na semináři,
přednesení referátu o tématu a stavu zpracování disertační práce a případně splnění dalších
studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře. Předpokladem pro udělení zápočtu za JTD006
je předložení tezí disertační práce a jejich obhajoba na doktorské konferenci IMS FSV UK (viz čl.
1.11). Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů
disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran.
Splnění této studijní povinnosti potvrzuje v SIS vedoucí semináře a garant studijního programu.
1.6 Publikační činnost
Studenti nejpozději do přihlášení se ke státní doktorské zkoušce publikují nejméně jednu vědeckou
studii. Publikace má podobu článku v oborově relevantním recenzovaném časopise indexovaném
v databázích SCOPUS nebo WoS (v případě MD může garant studijního programu výjimečně
schválit publikaci v jiném typu oborově relevantního periodika). Studenti konzultují volbu
časopisu se svými školiteli a garantem studijního programu. Studie je buď částí připravované
disertační práce, anebo souvisí s jejím tématem. Publikační činnost má v SIS kód JTD008. Splnění
této studijní povinnosti potvrzuje v SIS garant studijního programu.
Studenti nejpozději do přihlášení se k obhajobě disertační práce publikují nejméně jednu další
vědeckou studii. Publikace má podobu článku v oborově relevantním recenzovaném časopise
indexovaném v databázích SCOPUS nebo WoS (v případě MD může garant studijního programu
výjimečně schválit publikaci v jiném typu oborově relevantního periodika). Studenti konzultují
volbu časopisu se svými školiteli a garantem studijního programu. Studie je buď částí připravované
disertační práce, anebo souvisí s jejím tématem. Splnění této studijní povinnosti potvrzuje školitel
v Hodnocení školitele o průběhu studia a pro připuštění k obhajobě disertační práce.
1.7 Mezinárodní konference
Nejpozději do přihlášení ke státní doktorské zkoušce se studenti zúčastní nejméně jedné
mezinárodní vědecké konference, na níž přednesou vlastní příspěvek. Účast na mezinárodní
konferenci má v SIS kód JTD009. Splnění této studijní povinnosti potvrzuje v SIS garant studijního
programu.
1.8 Další cizí jazyk
Tuto studijní povinnost může v individuálním studijním plánu stanovit školitel nebo garant
studijního programu, a to v takových případech, kdy je to prospěšné či nutné z hlediska tématu
disertační práce. Další cizí jazyk má v SIS kód JTD020. Splnění této studijní povinnosti potvrzuje
v SIS garant studijního programu.
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1.9 Studijní pobyt v zahraničí/Stáž
Během studia studenti absolvují studijní pobyt v zahraničí, jehož hlavním cílem je studium
pramenů a literatury potřebných ke zpracování disertační práce. Celková doba trvání studijního
pobytu jsou nejméně tři měsíce. Pobyt se může skládat z více částí, nikoliv kratších než dva týdny.
Studijní pobyt v zahraničí má v SIS kód JTD007. Splnění této studijní povinnosti potvrzuje v SIS
garant studijního programu. Důvodné výjimky ze splnění této studijní povinnosti schvaluje na
žádost studenta a se souhlasem školitele oborová rada.
1.10 Pravidelné konzultace
Studenti jsou povinni pravidelně konzultovat své disertační práce se svými školiteli, popř. s dalšími
odborníky v rozsahu nejméně 4 konzultace v každém akademickém roce. Pravidelné konzultace
mají v SIS kódy pro jednotlivé roky studia: JTD011 (pro první rok studia), JTD012 (pro druhý rok
studia), JTD013 (pro třetí rok studia), JTD014 (pro čtvrtý rok studia), popř. pro další roky studia
tyto kódy: JTD015, JTD016, JTD017, JTD018 a JTD019. Splnění této studijní povinnosti potvrzuje
v SIS garant studijního programu na základě hodnocení školitele.
1.11 Doktorská konference IMS
Doktorská konference IMS se koná jednou ročně a je povinná pro všechny studenty doktorského
studia. Studenti kursu JTD006 na ní představují teze svých disertačních prací, studenti ostatních
ročníků se účastní diskuse nad tezemi. Konference je organizována garanty obou doktorských
studijních programů, kteří stanoví další organizační podrobnosti. Doktorskou konferenci nelze
vykázat jako studijní povinnost JTD009 Mezinárodní konference.
1.12 Státní doktorská zkouška
Státní doktorskou zkoušku studenti absolvují nejpozději do konce čtvrtého roku studia.
Předpokladem pro přihlášení se ke státní zkoušce je splnění všech studijních povinností
stanovených ISP (viz čl. 2.2). Podkladem pro státní doktorskou zkoušku jsou teze disertační práce
(viz čl. 1.5), které studenti předloží deset dní před termínem státní doktorské zkoušky určenému
pracovníkovi sekretariátu IMS.
Státní doktorská zkouška se skládá ze dvou částí.

▪

▪

První část vychází bezprostředně z tématu disertační práce. Studenti v ní stručně představí
svoji práci, vymezí její téma, zformulují její cíle, základní pracovní tezi a základní teoretická a
metodologická východiska. V rozhovoru prokazují svoji schopnost vysvětlit jednotlivé aspekty
svého vědeckého postupu.
Druhá část prověřuje schopnost studentů přistupovat k svému tématu s ohledem na jeho širší
časový a věcný kontext, a především reflektovat jej v kontextu starší i aktuální odborné debaty
o jeho základních metodologických a konceptuálních problémech.

Státní doktorská zkouška má v SIS kód JTD010. Splnění této studijní povinnosti potvrzuje v SIS
studijní oddělení FSV UK.
1.13 Disertační práce a její obhajoba
Disertační práce má rozsah 150 až 250 normovaných stran textu (tj. 1 800 znaků na stránku včetně
mezer), počítáno bez poznámkového aparátu, seznamu pramenů a literatury a případných příloh.
Disertační práce je původní vědeckou prací, která přináší nové teoretické či empirické poznatky
nebo nové metodologické postupy. Je tematicky a metodologicky uceleným textem a je vybavena
všemi formálními náležitostmi, které vyžadují vnitřní předpisy UK a FSV UK. Disertační práci je
3

publikována vcelku nebo formou několika dílčích studií.
Změnu názvu disertační práce schvaluje garant studijního programu na návrh studenta a se
souhlasem jeho školitele. Změnu tématu disertační práce schvaluje na návrh studenta a se
souhlasem školitele oborová rada. Pod pojmem změna tématu se chápou dílčí úpravy ve věcném či
časovém vymezení a koncepčním či metodologickém zakotvení projektu, na jehož základě byl
student přijat ke studiu, a nikoliv zcela nové téma s původním projektem nesouvisející.
Nejpozději 6 měsíců před konáním řádné obhajoby disertační práce oborové rady se studenti
přihlásí k tzv. malé obhajobě. Studenti předloží text disertační práce garantovi studijního
programu. Po posouzení, zda práce vyhovuje formálním požadavkům, které jsou na ni za účelem
malé obhajoby kladeny, ustanoví garant programu oponenta práce. Malá obhajoba probíhá před
komisí, kterou sestavuje garant studijního programu. Komise na základě oponentského posudku a
průběhu obhajoby buď doporučí předložení práce k obhajobě beze změn či s drobnými změnami,
nebo nedoporučí předložení práce k obhajobě v plánovaném termínu a navrhne zapracování změn.
K řádné obhajobě disertační práce se lze přihlásit jedině po absolvování její malé obhajoby.
Postup při přihlašování se k obhajobě disertační práce upravují nadřazené předpisy. Nejpozději
dva týdny před podáním přihlášky k obhajobě studenti předloží disertační práci garantovi
doktorského studijního programu. Po posouzení, zda disertační práce vyhovuje obsahovým i
formálním požadavkům, které jsou na ni kladeny, ji studenti předepsaným způsobem předloží
spolu s přihláškou k obhajobě a dalšími náležitostmi studijnímu oddělení FSV UK.
2. Organizace studia
Studenti se ve všech záležitostech svého studia obrací na své školitele, určeného pracovníka
sekretariátu IMS, popř. garanta příslušného studijního programu.
2.1 Školitel a konzultant
Školitelem je zpravidla akademický pracovník FSV UK. Školitelem výjimečně může být akademický
nebo vědecký pracovník z jiného pracoviště, je-li to účelné z hlediska tématu disertační práce.
Školitelem je zpravidla akademický pracovník s hodností docent nebo profesor. Školitelem může být
akademický pracovník s hodností PhD., a to v odůvodněných případech, kdy je to účelné z hlediska
tématu disertační práce. Návrhy na jmenování školitelů, resp. konzultantů předkládá příslušná
oborová rada děkanovi fakulty a informuje o svém návrhu přijaté uchazeče. Školitel schvaluje
každoročně hodnocení plnění studijních povinností studenta a ukládá mu termíny a úkoly na další
období.
2.2 Individuální studijní plán
Studenti zapsaní ke studiu neprodleně kontaktují své školitele a společně s nimi připraví
Individuální studijní plán (ISP) podle vzorového ISP a předloží jej garantovi studijního programu, a
to nejpozději do konce listopadu daného akademického roku. ISP je následně projednán a případně
schválen vždy na lednovém zasedání oborové rady. ISP se zpracovává v elektronickém formuláři,
který je dostupný v SIS. Jeho zpracování se řídí vzorovým ISP a nadřazenými předpisy. ISP musí
obsahovat následující studijní povinnosti: JTD001, JTD002, JTD003 (pro MD), resp. JTD004 (pro
MTS), JTD005, JTD006, JTD008, JTD008, JTD009, JTD010, JTD011, JTD012, JTD013, JTD014,
doktorská konference IMS, malá obhajoba disertační práce a obhajoba disertační práce, případně
další studijní povinnosti uložené oborovou radou, garantem studijního programu či školiteli
(zejména JTD020). V ISP je explicitně stanoveno, které zkoušky (absolvované během dosavadního
průběhu vzdělání) se uznávají jako splněné povinnosti doktorského studia. Fotokopie příslušných
certifikátů (např. vysvědčení, záznamy ve vysokoškolském indexu nebo studijním informačním
systému a další obdobné doklady) studenti předkládají studijnímu oddělení fakulty.
V ISP jsou všechny studijní povinnosti rozvrženy tak, aby byly splněny během standardní doby
studia, tj. osmi semestrů. Rozvrh plnění studijních povinností je rozepsán v SIS podle zásad
stanovených těmito Pravidly, a to tak, aby bylo jasně stanoveno, v jakém semestru budou konkrétní
studijní povinnosti plněny. Studenti se při vyplňování ISP řídí vzorovým ISP, případné odchylky
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konzultují se svými školiteli a garantem studijního programu.
2.3 Roční hodnocení studia a konkretizace ISP
Studenti vyplní v každém akademickém roce (konkrétní termín bude vždy stanoven garantem
studijního programu) v SIS roční hodnocení studia, v němž podrobně zachytí průběh studia za
uplynulý akademický rok a zdůvodní případné nedostatky v plnění ISP. Na tomto základě školitelé
posoudí průběh studia a navrhnou opatření ke zlepšení studijních výsledků, a to včetně případného
snížení stipendia dotyčného studenta na určenou dobu. Hodnocení a návrhy školitelů následně
posoudí oborová rada a přijme příslušná rozhodnutí včetně hodnocení studentů. Oborová rada
hodnotí studenty na svém červnovém zasedání. V případě uložení hodnocení B je příslušný student
opětovně hodnocen na následujícím lednovém zasedání oborové rady. Oborová rada může v
případě zcela neuspokojivého průběhu studia udělit hodnocení C, a tedy navrhnout děkanovi
fakulty ukončení studia pro neplnění studijních povinností.
2.4 Závěrečné hodnocení studia
Závěrečné hodnocení studia je součástí přihlášky ke státní doktorské zkoušce a přihlášky k
obhajobě disertační práce. Hodnocení vypracovávají školitelé a schvaluje je garant studijního
programu. Závěrečné hodnocení obsahuje podrobný výčet studijních a vědeckých aktivit studentů
a seznam jejich publikovaných prací a výslovně konstatuje, zda student splnil všechny studijní
povinnosti stanovené ISP. Přílohou závěrečného hodnocení je výpis ze SIS, který dokládá splnění
všech předepsaných studijních povinností.
2.5 Závěrečné ustanovení
Pravidla pro organizaci doktorského studia na IMS FSV UK byla projednána na zasedání oborové
rady doktorského studijního programu MTS dne 14. června 2019 a na zasedání oborové rady
doktorského studijního programu MD dne 17. června 2019 a vstupují v platnost akademickým
rokem 2019/2020.
doc. PhDr. Ota Konrád, PhD.
předseda oborové rady a garant doktorského studijního programu Moderní dějiny
prof. PhDr. Michal Kubát, PhD.
předseda oborové rady a garant doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia
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