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Charakteristika oboru Mezinárodní vztahy
Doktorské studium mezinárodních vztahů je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných
odborníků v oblasti mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky. Jde o studium určené pro
absolventy magisterského studia oboru mezinárodních vztahů, případně příbuzných oborů
sociálních a humanitních věd. Toto studium je zaměřeno zejména na problematiku pokročilé
analýzy a výzkumu v oblastech teorie mezinárodních vztahů, vývoje a proměn
mezinárodního bezpečnostního prostředí, strategických studií, mezinárodních konfliktů,
zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky a dalších relevantních aktérů
mezinárodního prostředí.
Cíle studia
Hlavním cílem doktorského studia mezinárodních vztahů je poskytnout příštím
odborníkům teoreticko-metodologickou výbavu odpovídající nejnovějším trendům evoluce
politických a obecně sociálních věd, umožňující těmto odborníkům samostatnou práci
zvláště v oblastech základního a aplikovaného výzkumu problematiky mezinárodních vztahů
a mezinárodní politiky, respektive příslušné analytické a expertní činnosti. Důraz je kladen
na rozvíjení schopnosti samostatné vědecké a analytické práce včetně osvojení si
příslušných publikačních a výukových dovedností.
Profil a možnosti uplatnění absolventa
Absolventi doktorského studia oboru mezinárodní vztahy získají kvalifikaci, která jim umožní
uplatnění jako badatelům podílejícím se na realizaci základního a aplikovaného výzkumu,
akademickým pracovníkům v oblasti vědecko-pedagogické činnosti, či expertům a
analytikům, schopným pracovat v institucích státní správy a samosprávy, jakož i v
soukromém a neziskovém sektoru.
Podmínky přijímacího řízení
Základní podmínkou je úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni v
oboru Mezinárodní vztahy, případně příbuzném oboru. Nezbytnou podmínkou je rovněž
prokázání teoreticko-metodologických znalostí a předpokladů potřebných k odborné práci v
rámci doktorského studijního programu a znalost angličtiny na úrovni minimální jazykové
kompetence stanovené Masarykovou univerzitou pro absolventy magisterského studia.
Uchazeč musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, například výčtem publikační
činnosti, participací na grantových projektech nebo jinou formou. Tyto skutečnosti budou
ověřeny v rámci přijímací zkoušky. Výzkumný projekt realizovaný doktorandkou či
doktorandem musí být kompatibilní s celkovým zaměřením výzkumné činnosti Katedry
mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Představení projektu je rovněž součástí
přijímací zkoušky. Projekt musí dále obsahovat jasně formulovaný výzkumný záměr,
plánované metodologické uchopení zkoumaného problému, specifikovat teoretické aspekty

zkoumané problematiky a specifikaci a plánovaný časový rozvrh jednotlivých etap výzkumu
a práce na textu disertační práce.
Nezbytnou podmínkou pro úspěšné podání přihlášky do doktorského programu je vedení
předběžných konzultací o předmětu disertační práce. Uchazeči o studium konzultují svůj
zájem s předsedou oborové rady, případně přímo s osobou budoucího vhodného školitele
na katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií. Školiteli v programu DSP jsou osoby
s hodností docenta a profesora a schválené Vědeckou radou fakulty. Odborný profil
možných školitelů na oboru Mezinárodní vztahy a dále granty a výzkumné a pedagogické
úkoly řešené na katedře jsou hlavním rámcem vymezujícím odborný potenciál katedry pro
vedení disertačních prací (viz www.mves.cz).
Průběh studia
Postgraduální doktorandské studium mezinárodních vztahů je definováno jako
jednooborové, studuje se buď v prezenční, nebo kombinované formě. Jeho standardní délka
je 8 semestrů, v odůvodněných případech lze studium se souhlasem školitele a předsedy
oborové rady prodloužit. Studenti prezenčního doktorandského studia se zapojují do
činnosti katedry, a to zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a
aktivitách dle dohody se školitelem a vedoucím katedry. Povinnou součástí studia je i
absolvování části studia v zahraničí formou studijního, badatelského nebo pracovního
pobytu v délce nejméně tří měsíců.
Studium je organizováno jako kreditní. Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertace
a k závěrečné státní doktorské zkoušce je získání 240 kreditů. Na základě úspěšné
obhajoby disertační práce a složení státní doktorské zkoušky je absolventkám/absolventům
přiznán akademický titul Ph.D.
Předměty oboru Mezinárodní vztahy
Povinné předměty
Koncepty a paradigmata výzkumu mezinárodních vztahů
Disertační práce I.
Disertační práce II.
Metodologický seminář I.
Metodologický seminář II.
Prezentace vědecké práce
Analýza mezinárodních vztahů
Povinně volitelné předměty
Zahraniční výzkumný pobyt
Zahraniční pracovní pobyt
Individuální studijní plán
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