
Doktorský stupeň studia oboru Mezinárodní vztahy je 
určen absolventům magisterského studia oboru Mezi-
národní vztahy, případně příbuzných oborů sociálních a 
humanitních věd. 
Z hlediska tematické profilace, vzhledem k badatelské 
orientaci pedagogů, nabízí katedra zaměření na otázky 
mezinárodní bezpečnosti, energetické bezpečnosti, za-
hraniční politiky vybraných aktérů a dalších oblastí v 
rámci disciplíny. Během studia si student dále prohloubí 
a rozvine vědomosti v oblasti teorie a metodologie me-

zinárodních vztahů, naučí se samostatné odborné analy-
tické práci. Důraz je kladen rovněž na rozvoj schopností 
samostatně řešit výzkumné aktivity a publikovat v reno-
movaných recenzovaných platformách. 

VÝČET VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ 
A VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště se zaměřuje na otázky mezinárodní bezpeč-
nosti, energetické bezpečnosti a evropské integrace. V 
minulosti byly řešeny nebo v současnosti jsou řešeny ná-
sledující projekty: 
• Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po 

skončení studené války (GA ČR)  
• Političtí aktéři v procesu evropeizace a internaciona-

lizace politického prostoru ČR

TÉMATICKÉ OKRUHY A ZÍSKANÉ 
DOVEDNOSTI
Studium slouží k přípravě vysoce kvalifikovaných specia-
listů v oblasti mezinárodní politiky. 

Studium se zaměřuje zejména na získání dovednosti pro-
vádět kvalitní výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. 
Důraz je proto položen na teoretické a metodologické 
aspekty (kvalitativní i kvantitativní) disciplíny. 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
 Absolventi PhD. studia se 

uplatní při tvorbě výzkum-
ných projektů a budou umět 
provádět analýzy v uvede-
ných oborech v základním i 
v aplikovaném psychologic-
kém výzkumu. Rovněž budou 
odborně vybaveni pro  in-
terdisciplinární výzkumnou 
spolupráci. Uplatnění mohou 
najít  ve výzkumných ústa-
vech, jako vysokoškolští uči-
telé, koordinátoři výzkum-

ných projektů, apod. 

Studium je členěno do pěti studijních programů, 
studenti volí konkrétní jednooborové studium.
 Ð Přijímací řízení 2 x ročně 
 Ð Standardní doba studia 4 roky
 Ð 240 kreditů za studium 
 Ð V denním studiu stipendium
 Ð Zapojení do vědy a výzkumu prostřednictvím 

školitele
Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou, 
obhajobou disertační práce a ziskem titulu Ph.D. 
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