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1. Přijímací zkouška k doktorskému studiu
1.1. Cílem přijímací zkoušky je ověřit odborný profil uchazeče o doktorské studium na Institutu
mezinárodních studií FSV UK (IMS). Povinnou součástí odborného profilu je znalost dvou světových
jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština, italština). Znalost těchto jazyků
dokládá uchazeč certifikáty (osvědčením o jazykových zkouškách, záznamem ve vysokoškolském
indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému apod.), které prokazují znalost
příslušných jazyků minimálně na úrovni vysokoškolské zkoušky, resp. klasifikovaného zápočtu.
Jestliže takové certifikáty uchazeč nemá, dohodne si individuálně složení příslušných jazykových
zkoušek nebo přezkoušení s Kabinetem jazykové přípravy FSV UK, který vystaví příslušné osvědčení.
Znalost dalšího jazyka/dalších jazyků, a sice na úrovni odpovídající klasifikovanému zápočtu na
některé z vysokých škol, je ohodnocena bodovou bonifikací, jestliže znalost toho kterého jazyka je
nutná či alespoň prospěšná pro dosažení cílů vytyčených v projektu doktorské práce.
1.2. Nejpozději deset dní před konáním přijímací zkoušky předloží uchazeč určenému pracovníkovi
Centra doktorských studií IMS dva základní podklady pro přijímací zkoušku, a sice projekt své
doktorské práce a seznam odborné literatury.
Projekt doktorské práce, který se předkládá v rozsahu 6 - 7 normovaných stran (1.800 úhozů na
stránku včetně mezer), musí obsahovat stručný úvod do zpracovávané problematiky (popis tématu),
její vymezení, cíl a základní pracovní hypotézu, základní metodologická východiska, uvažovanou
strukturu práce a stručný rozbor hlavních pramenů a literatury, jež uchazeč hodlá ke zpracování tématu
využít. Musí přesvědčivě doložit, že téma projektu nebylo dosud zpracováno nebo není zpracováno
dostatečně a že práce na tématu je přínosem dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a
teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Uchazeči mají
právo svůj projekt konzultovat s kterýmkoliv z pracovníků IMS.
Oborová rada, resp. garanti studijních oborů mohou pro přijímací zkoušky vyhlásit preferovaná témata
doktorských projektů. Míra souladu předložených projektů s těmito tématy je ohodnocena bodovou
bonifikací.
Seznam prostudované odborné literatury dokládá zájem uchazeče o zvolený obor, resp. jeho zájem
konkretizuje. Tento seznam není totožný se seznamem literatury, který uchazeč předkládá jako součást
projektu své doktorské práce.
1.3. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí, pohovoru o projektu doktorské práce a pohovoru o
odborném zaměření uchazeče. Maximální bodové hodnocení zkoušky je 100 bodů. Hodnocení
„prospěl/prospěla“ obdrží uchazeč, jestliže dosáhl/a 70 bodů a více. K přijetí ke studiu budou děkanovi
FSV doporučeni uchazeči, kteří dosáhnou bodové hranice stanovené děkanem.
1.3.1. Podkladem pro první část zkoušky je návrh projektu doktorské práce. Hodnotí se obsahová i
formální stránka návrhu a schopnost uchazeče v ústním rozhovoru tento návrh obhájit. Maximální
bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 50 bodů.
1.3.2. Podkladem pro druhou část zkoušky je předložený seznam přečtené odborné literatury. Hodnotí
se rozsah i profil odborného zájmu uchazeče a schopnost v ústním rozhovoru vyložit základní obsah a
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problémy prostudovaných titulů a posoudit jejich relevanci pro další bádání v oboru. Maximální
bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 30 bodů.
1.3.3. Bodová bonifikace je určena k ohodnocení těch dosavadních výkonů uchazeče, které poskytují
vyšší záruku dosažení cíle doktorského studia. Bodovou bonifikací jsou tak ohodnoceny:
- dosavadní publikační a přednášková činnost; doklady k ní uchazeč předkládá spolu se svým
odborným životopisem (max. 10 bodů);
- nadstandardní jazykové znalosti ve smyslu odst. 1.1. (nejvíce 5 bodů);
- soulad návrhu projektu s tématy vyhlášenými oborou radou pro přijímací řízení (nejvíce 5 bodů);
Součet všech bonifikací činí maximálně 20 bodů.

2. Náplň a organizace doktorského studia
Doktorské studium na IMS FSV UK se řídí následujícími předpisy:
- Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
- Statutem Univerzity Karlovy v Praze
- Studijním a zkušebním řádem UK v Praze
- Pravidly pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd UK v Praze
- Opatřením děkana FSV UK č. 22/2010, Organizace postgraduálního studia na FSV UK
Rozsah studijních povinností a časový rozvrh jejich plnění je závazně stanoven individuálním
studijním plánem (viz odst. 2.2.2.)
2.1. Obecná charakteristika základních studijních povinností a studijních předmětů.
- Doktorský seminář (viz odst. 2.1.1.)
- Teoreticko-metodologický seminář (2.1.2.)
- Publikační činnost (viz odst. 2.1.3.)
- Účast na mezinárodní konferenci (viz odst. 2.1.4.)
- Další cizí jazyk (viz odst. 2.1.5.)
- Studijní pobyt v zahraničí (2.1.6.)
- Státní doktorská zkouška (2.1.7.)
- Obhajoba disertační práce (2.1.8.)

2.1.1. Doktorský seminář
Seminář se skládá ze čtyř částí: JMD001, JMD002, JMD003, JMD004.
Předpokladem pro udělení zápočtů za JMD001 a JMD002 je pravidelná a aktivní účast na semináři,
případně splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře.
Předpokladem pro udělení zápočtu JMD003 je přednesení referátu o tématu a stavu zpracování
disertační práce.
Předpokladem pro udělení zápočtu JMD004 je je obhajoba tezí disertační práce na kolokviu domovské
katedry a předložení obhájených tezí disertační práce.
Teze práce obsahují podrobnou analýzu pramenů, literatury a zejména rozbor základních
metodologických problémů disertační práce v rozsahu cca. 15 normovaných stran. Splnění této
studijní povinnosti potvrzuje v SIS vedoucí semináře.
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2.1.2. Teoreticko-metodologický seminář
Seminář se skládá ze dvou částí: JMD005 a JMD006 (pro obor Moderní dějiny), resp. JMD005 a
JMD007 (pro obor Mezinárodní teritoriální studia). Předpokladem pro absolvování semináře je
pravidelná a aktivní účast a splnění dalších studijních úkolů podle pokynů vedoucího semináře.
Splnění této studijní povinnosti potvrzuje v SIS vedoucí příslušného semináře.
2.1.3. Publikační činnost
Nejpozději do konce šestého semestru studia studující odevzdá k publikování nejméně jednu vědeckou
studii formou příspěvku v recenzovaném časopise, v recenzovaném sborníku či kapitoly v monografii.
Do přihlášení se k obhajobě disertační práce odevzdá k publikování nejméně jednu další vědeckou
studii ve shora uvedené podobě. Studie jsou buď částmi připravované disertační práce, anebo souvisí
s jejím tématem. Publikační činnost má v SIS kód JMD008, splnění této studijní povinnosti potvrzuje
garant studijního programu, resp. v případě jeho nepřítomnosti předseda oborové rady.
2.1.4. Účast na mezinárodní konferenci
Nejpozději do konce 6. semestru se studující zúčastní nejméně jedné mezinárodní vědecké konference,
na níž přednese vlastní příspěvek. Účast na mezinárodní konferenci má v SIS kód JMD015, splnění
této studijní povinnosti potvrzuje garant studijního programu, resp. v případě jeho nepřítomnosti
předseda oborové rady.
2.1.5. Další cizí jazyk
Další cizí jazyk může stanovit školitel, a to v takových případech, kde je to prospěšné či nutné z
hlediska tématu disertační práce. Další/třetí cizí jazyk má v SIS kód JMD009, splnění této studijní
povinnosti potvrzuje garant studijního programu, resp. v případě jeho nepřítomnosti předseda oborové
rady.
2.1.6. Studijní pobyt v zahraničí
Během studia studující absolvuje studijní pobyt v zahraničí, jehož hlavním cílem je studium pramenů
a literatury potřebných ke zpracování disertační práce. Celková doba trvání tohoto 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 JMD016, splnění této studijní povinnosti potvrzuje garant studijního
programu, resp. v případě jeho nepřítomnosti předseda oborové rady.
2.1.7. Státní doktorská zkouška
Postup při přihlašování ke státní doktorské zkoušce upravují nadřazené předpisy.
Státní doktorská zkouška se skládá ze tří částí:
- první část se týká bezprostředně tématu disertační práce. Student v ní stručně představí svoji práci,
vymezí její téma, zformuluje její cíle, základní pracovní tezi i metodologii. V rozhovoru dokazuje
svoji schopnost vysvětlit jednotlivé aspekty svého vědeckého postupu.
- druhá část se týká širšího časového i věcného kontextu disertační práce. V rozhovoru student dokládá
svojí schopnost zasadit zkoumaný fenomén do širšího badatelského diskursu.
- třetí část je zaměřena na metodologické otázky oboru v rozsahu vymezeném teoretickometodologickým seminářem.
Státní doktorská zkouška má v SIS kód JMD010, splnění této studijní povinnosti potvrzuje garant
studijního programu.
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2.1.8. Obhajoba disertační práce
Postup při přihlašování k obhajobě disertační práce upravují nadřazené předpisy. Nejpozději dva týdny
před podáním přihlášky k obhajobě studující předloží určenému pracovníkovi Centra doktorských
studií IMS rukopis své disertační práce. Po posouzení, zda práce vyhovuje obsahovým i formálním
požadavkům kladeným na disertační práci, dá svoji disertaci svázat a předloží ji spolu s přihláškou
k obhajobě a dalšími náležitostmi studijnímu oddělení FSV UK.

2.2. Organizace studia
Student/studentka se ve všech záležitostech svého studia obracejí na určeného pracovníka Centra
doktorských studií IMS.
2.2.1. Jmenování školitele a konzultanta
Školitelem je zpravidla pracovník IMS. Návrhy na jmenování školitele resp. konzultanta předkládá
příslušná oborová rada děkanovi fakulty a informuje o svém návrhu přijaté uchazeče. Jejich povinností
je svého školitele kontaktovat neprodleně po začátku akademického roku a společně s ním připravit
individuální studijní plán.
2.2.2. Individuální studijní plán
Vypracování individuálního studijního plánu se řídí ustanoveními nadřazených předpisů a vzorovým
individuálním studijním plánem.1 Individuální studijní plány musí být předloženy Centru doktorských
studií IMS nejpozději do 31. října akademického roku, v němž studující nastoupil/a ke studiu.
Stanovený rozsah studijních povinností vychází z dosavadního průběhu studia resp. odborné praxe
studenta/studentky, explicitně je v něm stanoveno, které zkoušky, absolvované během dosavadního
průběhu vzdělání, se uznávají jako splněné povinnosti doktorského studia. Fotokopie příslušných
certifikátů (např. vysvědčení, záznamy ve vysokoškolském indexu a další obdobné doklady) se stávají
přílohou individuálního studijního plánu.
V individuálním studijním plánu jsou všechny studijní povinnosti rozvrženy tak, aby byly splněny
během standardní doby studia, tj. osmi semestrů. Jestliže ze závažných důvodů studující v této době
nepředloží disertační práci k obhajobě, připraví v součinnosti se školitelem nový individuální studijní
plán na zbývající dobu studia. Studující interní formy studia budou v této souvislosti převedeni do
kombinované formy studia. Nezbytným předpokladem pro tento krok je splnění všech ostatních
studijních povinností.
2.2.3. Roční hodnocení studia a konkretizace individuálního studijního plánu
Do 15. června každého akademického roku, v němž je zapsán ke studiu, studující předloží určenému
pracovníku Centra doktorských studií IMS "Hodnocení doktoranda za akademických rok ...", v němž
je podrobně zachycen průběh studia za uplynulý akademický rok. Současně předkládá "Dodatek č. ... k
individuálnímu studijnímu plánu pro rok ...", který obsahuje upřesnění individuálního studijního plán
na další akademický rok, případně zdůvodněné odchylky od původně předloženého plánu.2 Na základě
obou dokumentů oborová rada posoudí průběh studia a navrhne opatření ke zlepšení studijních
výsledků, a to včetně snížení stipendia dotyčného studenta na určenou dobu. Při zcela neuspokojivém
průběhu studia oborová rada navrhne děkanovi fakulty ukončení studia pro neplnění studijních
povinností.
1

Tiskopis i vzorový "Individuální studijní plán doktoranda" se nalézají na webových stránkách studijního
oddělení.
2
Oba elektronické tiskopisy se nalézají na webových stránkách studijního oddělení.
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2.2.4. Závěrečné hodnocení studia
Toto hodnocení je součástí přihlášky ke státní doktorské zkoušce a přihlášky k obhajobě. Vypracovává
je školitel a schvaluje garant oboru. Závěrečné hodnocení obsahuje podrobný výčet vědeckých aktivit
studenta a seznam jeho publikovaných prací a výslovně konstatuje, že studující splnil/a všechny
studijní povinnosti, stanovené individuálním studijním plánem. Přílohou závěrečného hodnocení je
výpis ze SIS, který dokládá splnění všech předepsaných studijních povinností

Pravidla pro organizaci doktorského studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK byla schválena
na společném zasedání oborových rad doktorských studijních oborů Moderní dějiny a Mezinárodní
teritoriální studia dne 26. června 2012 a vstupují v platnost akademickým rokem 2012/2013. Změny
"Pravidel" byly schváleny oběma oborovými radami dne 17.11.2013 a vstupují tímto dnem v platnost.
doc. PhDr. Michal Kubát, PhD
předseda oborové rady
Mezinárodní teritoriální studia
a garant programu

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
předseda oborové rady
Moderní dějiny
a garant programu
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